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سخن آغازین
خوانندهگان گرامی مجلهی زیالن:
دههی دوم قرن  21در حالی سپری میشود که هم منطقه و هم کوردستان آبستن تغییرات بسیار
عظیمی میباشند .تغییراتی که آزادی زنان را شالودهی قرار میدهد .بنابر گفتمان رهبر آپو« :قرن 21
قرن آزادی زنان میباشد» هر چه بیشتر واقعیت مذکور را تصدیق میکند .تا زمانی که گذار از ذهنیت
مردساالر و اعمال زنستیز ناشی از آن صورت نگیرد بدون شک نمیتوان از آزادی و دموکراسی در سطح
مدل رئال سوسیالیستی ،انقالب
منطقه و دنیا بحث به میان آورد .اگر چنین چیزی نیز اتفاق بیفتد از 
فرانسه ،انقالب اسالمی ایران و انقالبهای اخیر در کشورهای عربی فراتر نخواهد رفت .چنانکه نه تنها
این انقالبها در وضعیت و موقعیت زنان تغییری ایجاد نکردند بلکه شرایط مشارکت زنان را در همهی
عرصهها محدود و به درجهی دوم تقلیل دادند .لیکن ،این واقعیتی غیرقابل اغماض است در صورتی که
تغییری در ذهنیت موجود ایجاد نشود ،سخن از آزادی و دموکراسی شعاری بیش نخواهد بود .جنبش
آزادیخواهی زنان کورد با در نظر گرفتن این مقوله و با اتکا بر آزمونهایی که زنان مبارز در طی تاریخ
کسب کردهاند؛ همچنین با تحلیل کمبود و کاستیهای که صورت گرفتهاند ،در صدد گذار و دستیافتن
به سطح بزرگی از سازماندهی و تعمیم پارادایم آزادیخواهی بین خلق کوردستان ،منطقه و جهان است.
چنانکه جهت پیشبرد مبارزه به برگزاری کنفرانس ،جلسه و پالتفرمهای آزاد بین زنان اهتمام میورزد.
اتحاد و همبستگی زنان میتواند گام مهمی در راستای آفریدن و توسعهی جامعهی دموکراتیک و جهانی
آزاد باشد .از این لحاظ برگزاری نخستین کنفرانس زنان خاورمیانه جهت نیل به اهداف آزادیخواهانهی
زنان در شمال کوردستان نقطهی عطف این مبارزات و همبستگی محسوب میشود .این واقعیت اثبات
شده اگر زنان خواهان رسیدن به اهداف خود هستند بایستی تنها و تنها متکی بر اتحاد ،همبستگی،
همدلی و نیروی ذاتی خویش باشند.
شایان ذکر است که گذار از ذهنیت موجود مستلزم مبارزهای بیامان و غورشدن در مبانی ذهنیتی
جایگزین را میطلبد .اگر غیر از این باشد مبارزهی ما نیز به همان فرجامی میرسد که زنان فعال و مبارز
ایرانی پس از انقالب  1357به آن رسیدند .بدون شک جهت گذار از بینش کالسیکی که موقعیت و
جایگاه زنان را تنها در کنج خانه میبیند و فرزندداری را الیقش و چنان کرده که خود زنان نیز این دروغ
بزرگ تاریخی را باور کنند ،ژرفایافتن و شناخت الزم جهت درک پارادایم نوین که با پیشاهنگی جنبش
آزادیخواهی زنان کورد در سطح کوردستان و منطقه تعمیم مییابد ،الزامیست .از این لحاظ هر قدرتی
که نیرو و توان زنان را نادیده بگیرد و به همان عملکردهای زنستیزانهی خود همچنان ادامه دهد محکوم
به شکست و از صحنهی روزگار محو شدن است .هراس قدرتمداران ایرانی نیز از این واقعیت سرچشمه
میگیرد .چراکه قبول نکردن و نادیده انگاشتن ارادهی زنان نشانهی ضعف نظام است .از مشارکت زنان در
عرصههای مختلف اجتماعی چنان برمیآشوبد که با تمام قوا به طرد و ردصالحیت نمودنشان برمیخیزد.
انتخابات اخیر ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا خود گویای این واقعیتاند .همچنین افزایش
فشار بر زندانیان سیاسی ،ابرام بر لغو نکردن حکم سنگسار در قانون مجازات اسالمی ،افزایش اعدامها،

دستگیری و شکنجهی زنان و جوانان به بهانههای واهی ،افزایش آمار زنان ایدزی و معتاد ،دختران فراری
و ...چهرهی زنستیزانهی نظام را هر چه کریهتر به تصویر میکشد .عدم پاسخگویی جامعه و خانودهها به
یـروانی و مادی جوانان و زنان موجب وخیمترشدن و ذوبشدنشان در چرخهای بیرحم
نیازهای روح 
دولتی میگردد .به طوری که نظام در طول تاریخ عمر خود سعی در بیمحتوا جلوهدادن زندگی در ازای
آخرت نموده است .این در حالیست که خودشان چنان با چنگ و دندان به دنیای مادی وابستهاند که از
انجام هیچ گونه عمل غیر انسانیای ابایی ندارد.
بنابراین امروزه ما زنان با توجه به شرایط و واقعیتی که در آن به سر میبریم نیاز مبرمی به تعمیق و
غور شدن در ایدئولوژی رهائی زن داریم .زیرا با اتکا بر این ایدئولوژی خواهیم توانست به تعریفی صحیح
و به جایی از زندگی و همزیستی آزاد و دموکراتیک بپردازیم.
همچنین خواهیم توانست با دست یافتن به بینشی تاریخی و تحلیلی از مرزهای ترسیم و تعیین شده
و محدود کنونی گذار نماییم .سازماندهی بر مبنای فکری نوین و آزاد بستر زندگی مشترک و آزاد را
در سطح جامعه و منطقه ایجاد خواهد نمود .پیشاهنگی و مسئولیتپذیری زنان در قبال تعمیم دادن
مقولهی مذکور حائز اهمیت میباشد.
بدین منظور در این شماره نیز سعی کردهایم هر چه بهتر به شناساندن مدل جایگزین پرداخته و بر
رهیافت دموکراتیک آن بیشتر تمرکز نماییم .بیتردید شایستهترین مدل زمانی میتواند با واقعیت
اجتماعی همخوانی داشته باشد که بتواند بر مبنای ذهنیت ملت دموکراتیک به سازماندهی پرداخته و
در همهی امور آن را مدنظر قرار دهد .بهترین مدل برای زنان نیز مدل مذکور میباشد .زیرا درک نظام
مورد بحث از هر لحاظ بستری مناسب را برای زنان در راستای نیل به زندگی دموکراتیک و آزاد فراهم
میسازد .چنانکه به زوایای مختلف آن نیز پرداخته و تالش کردهایم در حد توان این نظرات را نیز با
شما خوانندگان گرامی در میان بگذاریم .محور اساسی را موارد ذکر شده تشکیل میدهند .از طرفی
دیگر سعی در تحلیل و بررسی مسائلی کردهایم که زندگی زنان را با مشکالت عدیدهای مواجه میسازد.
همچنین به واکاوی ذهنیتی پرداختهایم که سیر تاریخ را له خود و علیه زنان تغییر دادهاند و به تحریف
واقعیات مبارزاتی زنان و باژگون نشاندادن نقششان متوسل شدهاند .همچنین ما در این شماره سعی
نمودیم با ارائهی آلترناتیو نظام خودمدیریتی دموکراتیک که همانا نظام زنان است ،بپردازیم .زیرا همهی
زنان ایرانی و بهویژه شرق کوردستان تنها و تنها با بنیان این نظام خواهند توانست به دنیایی آزاد که
حسرت دیرینهی آنان و انسانیت است ،دست یابند.
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حياتسياسيوخودمديريتيدموكراتيكدرملتدموكراتيك
ِ
دموكراتيك  KCKرا ميتوان از طريق اصطالح خودمديريتي دموكراتيك بيان نمود.
بُعد سياسي برساخت ملت
نميتوان ملت دموكراتيك را بدون مديريتي ذاتي تصور نمود .عموما تمامي اشكال ملت بويژه ملتهاي دموكراتيك،
هستيهاي اجتماعي هستند كه مديريت ذاتي خودشان ميباشند .اگر جامعهاي از مديريت ذاتي خويش محروم باشد،
از حالت ملت نيز خارج ميگردد .در واقعيات اجتماعي معاصر نميتوان ملتي فاقد مديريت را تصور نمود .حتي ملتهاي
مستعمره نيز داراي يك مديريت هستند ،اگرچه ريشهاي خارجي داشته باشند .ليكن نميتوان از مديريت جوامعي
بحث نمود كه وارد مرحلهي فروپاشي شدهاند .در اين حالت تنها مديريت فروپاشي كنترلدار و يا طوالني كردن مدت
فروپاشي از طرف نيرويي موضوع بحث ميباشد كه فروپاشي مذكور را صورت ميدهد .موقعيت كوردها در دوراني كه
داراي سازمان ذاتي خويش نبودند ،اينگونه بود .تنها از درآمدن بصورت ملت آنها ممانعت بعمل نميآيد ،بلكه از حالت
جامعه نيز خارج گردانده ميشدند .پيشاهنگي  PKKو سياست  KCKنهتنها اين مرحله را متوقف نمود ،بلكه مرحلهاي
را آغاز نمود كه از جامعهي سياسي بسوي كسب ُفرم ملت دموكراتيك ميرود .در مرحلهاي كه بدان رسيدهايم ،كوردها
بعنوان جامعهاي كه شديدا سياسي ميشوند ،به همان اندازه نيز بصورت متمركز موقعيتي را ميگذرانند كه اين واقعيت
سياسي را در مسير درآمدن بصورت ملت دموكراتيك سازماندهي مينمايد.
در عصر ما داشتن حالت جامعهي سياسي ،در خطوط عمومي در دو مسير منجر به تكوين ملتي ميشود .راه سنتي
كاپيتاليستي ،راهي است كه به دولتـ ملت منجر ميگردد .در شرايط مدرنيتهي كاپيتاليستي اگر يك جامعه بدون
دولت بوده ،دولتش فروپاشيده و يا در وضعيت فروپاشي باشد ،سياستهاي دينگرا و مليگرا جامعهي مذكور را بسوي
يك دولت يعني دولتـ ملت نوين سوق ميدهد .اگر آن جامعه داراي دولتي سنتي بوده و فاقد نيرو و توان باشد،
يك دولتـ ملت قويتر را جايگزين آن دولت مينمايد .دومين راه درآمدن بصورت ملت ،راه تكوين ملتي دموكراتيك
ميباشد .بويژه به سبب كاراكتر مسئلهساز دولتـ ملتها ،امروزه جوامع سياسي و نيروهاي مديريت آن در مسير درآمدن
بصورت ملت دموكراتيك عمل نموده و ناچار ميشوند يا از طريق رفرمها و يا انقالب بصورت ملت دموكراتيك درآيند.
فرم دولتـ ملت در دوراني كه كاپيتاليسم رو به ترقي نهاد ،گرايش مرسوم بوده و در شرايط امروزين كه دچار فروپاشي
است نيز اكثرا در مسير درآمدن بصورت ملت دموكراتيك سير تكاملي را طي مينمايند .در اين موضوع همسان ندانستن
نيروي سياسي با قدرت دولتي بسيار اهميت دارد .سياست را نميتوان با قدرت و دولت به مثابه شكل هنجار پذيرفتهي
آن همسان دانست .در طبيعت سياست ،آزادي وجود دارد .جوامع و يا مللي كه سياسي ميشوند ،جوامع و ملتي هستند
كه آزاد ميگردند.
هر جامعه و ملتي كه نيروي دولتي و قدرتي كسب مينمايند ،در كنار اينكه آزاد نميشوند ،اگر داراي خصوصيات
دموكراتيك باشند ،با از دست دادن آزادي موجودشان نيز روبرو ميگردند .به همين جهت هر اندازه يك جامعه را از
پديدههاي دولت و يا قدرت تميز دهيم ،به همان ميزان بصورت باز در برابر آزادي درميآوريم .شرط اساسي جهت آزاد
نمودن آن جامعه و ملت نيز نگه داشتن آن در يك موقعيت سياسي دائمي ميباشد .جامعهاي كه از دولت و قدرت تميز
شده ولي نتوانسته سياسي گردد ،به موقعيت جامعه و يا ملتي درميافتد كه در مقابل آنارشي و يا كائوس تسليم گشته
است .اگر جوامع و يا ملل به مدتي طوالني قادر به رهايي از آنارشي و يا كائوس نباشند ،از هم فروپاشيده و ابزار ساير
كوسموسهاي بيگانه ميگردند .كائوس و آنارشي تنها در مدتي موقت و يا كوتاه ميتوانند نقشي مولد ايفا نمايد .به
همين دليل نيز وارد ميدان شدن پديدهي سياسي الزم ميباشد .سياست نهتنها آزاد مينمايد ،در عين حال سامان نيز
ميدهد .سياست يك نيروي بيهمتاي ساماندهنده ميباشد ،نوعي هنر است .مقولهي مخالف ساماندهيهاي سركوبگر
دولتها و قدرتها را بيان مينمايد .به ميزاني كه سياست در يك جامعه و يا در ميان يك ملت قوي باشد ،نيروهاي
دولت و قدرت نيز به همان ميزان ضعيف بوده و ناچارند ضعيف باشند .عكس آن نيز مصداق دارد .به ميزاني كه نيروي
دولت و يا قدرت در يك جامعه و يا در ميان يك ملت افزون باشد ،سياست و به تبع آن آزادي نيز به همان ميزان

ایدئولوژیک

ارگان اتحاديه ی زنان شرق كوردستان YJRK

سال هفتم دورهی دوم شمارهی  21فروردين ـ ارديبهشت 1392

ضعيف ميباشد.
 KCKـ مترادف اتحاد اجتماعات دموكراتيك كوردستانـ كه در برساخت ملت دموكراتيك نقش ستون فقرات
را ايفا مينمايد ،ميتواند مترادف با خودمديريتي دموكراتيك نيز ترجمه شود .توان ايفاي نقش ارگان سياست
دموكراتيك از طرف  ،KCKاقتضاي غيرقابل اغماض تكوين ملتي دموكراتيك ميباشد .همانند تصور كردن آن با
دولتـ ملت ،تحريفي تعمدي است KCK .در اصولش ،نگرش دولتـ ملت را از حالت ابزار چارهيابي خويش خارج
نموده است .نه اولين و نه آخرين و نه هيچ يك از مراحل دولتـ ملتگرايي است .هر دو اصطالحات اتوريتهاي
ميباشند كه از نظر كيفي با يكديگر تفاوت دارند .اگرچه از نظر چارت سازماني ،خصوصياتي نظير نهادينهشدگي
دولتـ ملت دارد اما ماهيتا متفاوت ميباشد .كنگرهي خلق به مثابه ارگان تصميمگيري  KCKبه معني مجلس خلق
ميباشد .اهميتش را از آنجا ميگيرد كه توان تصميم ذاتي را به خلق ميبخشد .مجلس خلق و يا كنگرهي خلق،
ارگاني دموكراتيك ميباشد .آلترناتيوي براي تكوين ملت به پيشاهنگي طبقهي فرادست و يا عناصر بورژوا ميباشد.
كنگرهي خلق بيانگر توسعهي تكوين ملت به پيشاهنگي طبقات خلقي و طيفهاي روشنفكر ميباشد .ماهيتا با نظام
پارلماني بورژوا متفاوت ميباشد .به سبب فشارهاي دولتـ ملتهاي حاكم ،نظام انتخاباتي و مركز جلسات خويش
را تحت شرايط مناسب بايد سامان دهد .شوراي مديريت  ،KCKبيانگر هرم مديريتي تمركز يافته و مركزيت يافته
روزانه ميباشد .واحدهاي فعاليتي كه در ميان خلق مشغول كار هستند را هماهنگ مينمايد .ناچار از هماهنگ
نمودن و مديريت فعاليتهاي روزانهي سازمانيـ عملياتي تكوين ملت دموكراتيك و دفاع از آن ميباشد .نبايد «شورا»
را با ارگانهاي دولتي حكومتها همانند دانست .به نظام كنفدراسيون جوامع دموكراتيك مدني نزديكتر ميباشد.
نهاد رياست عمومي  KCKكه با انتخابات مردمي تعيين ميشود ،بيانگر باالترين سطح نمايندگي ملت دموكراتيك
ميباشد .بر همخواني ميان تمامي واحدهاي  KCKو سياستهاي اساسي آن مراقبه نموده و بر آن نظارت مينمايد.
مسئلهاي كه  KCKبا دولتـ ملتهاي حاكم دارد ،مسئلهي قانوني شدن ميباشد .عليرغم اينكه اولويت را به
فعاليتهاي قانوني ميدهد ،نپذيرفتن اين امر از طرف دولتـ ملت ،راهگشاي يك اتوريته و مديريت دوگانه در
كوردستان ميگردد .اين امر آشكار است كه اگر مديريت دولتي و مديريت  KCKبخواهند در همان سرزمينها و
همان جوامع نظام خويش را برقرار نمايند ،اين امر راهگشاي تنشها و درگيريها خواهد گشت .اگر طلبهاي قانوني
شدن از دولتهاي مربوطه با جواب مثبت روبرو نشده و عكس آن به تعقيب ،دستگيري و خشونت توسل جسته شود،
آشكار است كه  KCKنيز از اجراي يكطرفهي اتوريته و مديريت خويش امتناع نخواهد ورزيد .گفتگوهاي مستقيم
و غيرمستقيم با  KCKبا دولتهاي مربوطه كه از زمان اعالمش به سال  2005تاكنون انجام داده ،منجر به راهحلي
قانوني نشده است .در صورتي كه گفتگوها نتيجهاي مثبت ببار نياورند ،در دوران پيش رويمان ناگزيرا نظام خويش
را بعنوان قدرت و اتوريتهي مديريتي  KCKدر كوردستان بصورت يكطرفه در ميان جامعهي كورد و اقليتهايي اجرا
خواهند كرد كه با همديگر زندگي ميكنند.
اجراي نظام خويش از طرف  KCKبصورت يكطرفه و در تمامي ابعاد ملت دموكراتيك ،مقطعي نوين را آغاز خواهد
نمود .اين برهه با مقطعي كه  PKKخويش را برساخت و مقطعي كه سعي بر اجراي جنگ انقالبي خلق داشت ،تفاوت
خواهد داشت .در اين برهه ،تنها مديريت حزب و مديريت جنگي موضوع بحث نخواهند بود .همچنين ،فعاليتهاي
 PKKو جنگهاي تدافعي نيروهاي مدافع خلق در دستور عمل خواهند بود اما وظيفهي اساسي در اين بُرهه،
برساخت و مديريت ملت دموكراتيك در تمامي ابعادش ميباشد .آشكار است كه رقابت ،كشمكش و درگيريهاي
بزرگي در اين بُرهه و تحت شرايط نوين ميان نهادها و نيروهاي دولتي و نهادها و نيروهاي  KCKجريان يافته و
صورت خواهد گرفت .اتوريته و مديريتهاي متفاوتي در شهرها و مناطق غيرشهري برقرار خواهند گشت.
5ـ ملت دموكراتيك و خودمديريتي اقتصادي
دولتـ ملت ،ابزار قدرت حاكميت مدرنيتهي كاپيتاليستي بر اقتصادي است كه بر تحقق سود بيشينه استوار
ميباشد .بدون وجود اين ابزار نميتوان سود بيشينه و اندوختهي سرمايه را به دست آورد؛ بيانگر انجام غارت اقتصادي
در سطحي بيشينه و بر پايهي مشروعيتي معين در تاريخ تمدن ميباشد .بدون تحليل صحيح رابطهي دولتـ ملت
با سود بيشينه و اندوختههاي سرمايه ،نميتوان تعريف صحيحي از آن ارائه نمود .دولتـ ملت را نميتوان به تنهايي
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بصورت يك نظام قدرت و خشونت نيز تعريف نمود .تنها هنگامي كه قدرت دولتي بصورت دولتـ ملت سامان داده شود،
مدرنيتهي كاپيتاليستي و بويژه سود بيشينه و اندوختهاي كه بر روي اقتصاد برقرار نموده ،قابل تحقق ميگردد .معناي اين
مسئله اين است كه حكمراني برقرار گشتهي دولتـ ملت بر روي حيات اقتصادي جامعه به پايهي دولتي رسيده كه در
طول تاريخ بيشترين ارزش مازاد را غصب مينمايد ،يعني چنين دولتي تشكيل شده است .جهت مشروعيتبخشي به غصب
صورت داده بر روي اقتصاد است كه از طريق مليگرايي و ميهندوستي جاليي بر روي آن ميكشد ،با آموزش بدان الوهيت
ميبخشد و تا به نازكترين مويرگهاي جامعه نفوذ ميدهد .اصطالحات ،نظرات و نهادهايي كه در حوزهي حقوق ،اقتصاد
سياسي ،ديپلماسي و ساير حوزهها ايجاد شدهاند ،با همان هدف و در پي مشروعيتبخشي آن بودهاند .انجام همهنگام
تروري شديد بر حوزهي اقتصاد و تأمين سود بيشينه در آن ،از طرفي جامعه را در ازاي سير نمودن شكم به كارگري
بردگي دستمزد نازل
دستمزدي محكوم نموده و از طرف ديگر نيز بخش بزرگي از آن را به ارتش بيكاران تبديل مينمايد.
ِ
و ارتش بزرگ بيكاران از نتايج طبيعي سود بيشينه ،دولتـ ملت و اندوسترياليسم ميباشند .ايجاد و برقراري اين سه عنصر
اساسي از طرف مدرنيتهي كاپيتاليستي تنها از طريق از ميان برداشتن آزادي موجود بر روي حيات اقتصادي موجود در
جامعه و محكوم نمودن جامعه به بردگي دستمزدي ،تبديل نمودن بخش بزرگي از آنان به ارتش بيكاران و محكوم نمودن
سياسي كاپيتاليسم،
زنان به بردگي كمدستمزدـ بيدستمزد زنان تحقق مي يابد .عموما علوم اجتماعي و بويژه علم اقتصاد
ِ
متولوژيهايي هستند كه در جهت رؤيت ناپذير نمودن اين حقايق و تحريف آنها وضع گشتهاند ،بايد به هيچ وجه به
اينان اعتماد نكرده و چهرهي درونيشان را نيز شناخت.
كوردستان و جامعهي كورد ،شايد هم يكي از نادرترين نمونههاي مشاهده شده در جهان است كه در آن مدرنيتهي
كاپيتاليستي سه عنصر اساسي را از طريق برقراري نظام غارتگري ـ كه تا سطح نسلكشي فرهنگي پيش ميرودـ بر
مردان داراي حداقليترين دستمزد را به ارتش بيكاران تبديل نموده است.
روي حيات اقتصادي برقرار نموده و زنان و
ِ
دولتـ ملتهاي حاكم تالش به خرج دادهاند تا كوردستان را از طريق جنگ يكطرفهي نسلكشي فرهنگي سرپوشيده و
مستمر از حالت ميهن خارج سازند .تاريخ دويست سالهي اخير در واقع تاريخ خارج ساختن از حالت ميهن بر اين اساس
و ذوب نمودن در درون اصطالح «يك وطن» دولتـ ملتهاي حاكم بر آن ميباشد .اين تاريخ براي جامعهي كورد نيز
تاريخي است كه در آن با آسيميالسيون روبرو گردانده شده ،دچار قتلعامها شد ،در آن بيكار ايجاد شده و افراد داراي
حداقلترين دستمزد ميباشند و بدين جهت نيز آزادي موجود بر روي حيات اقتصادي از دستش گرفته شده و در نتيجهي
آن فروپاشيده و ابژهاي گشته و از خو ْدبودنش خارج گشته است .جامعهي كورد ،همگام با افزوده شدن سه عنصر اساسي
مدرنيتهي كاپيتاليستي(غارت سود بيشينه ،ظلم دولتـ ملت ،تخريبات اندوسترياليسم از طريق تكنولوژي) بر فتح ،اشغال،
استيال ،غارت ،استعمارگري و آسيميالسيوني كه جامعهي كورد در طول تاريخ با آن روبرو گشت ،به يك نسلكشي
فرهنگي دچار گشته و بدين ترتيب به حالت جامعهاي درآمد كه از صيانت از خويش نيز ميهراسد .جامعهاي است كه
حاكميت و ترجيح آزاد خويش بر روي اقتصادش (اولين اقتصادي كه در تاريخ ايجاد گشته و انسانيت را تغذيه نموده است)
را از دست داده و تماما تحت كنترل هيوالي سهپايهي مدرن عناصر بيگانه و مزدور درآمده است .حتي كار كردنش در
ازاي سيري شكم (همانند ماهياي كه به قالب گرفتار آمده) نيز نشان ميدهد جامعهاي است كه مورد هدف نسلكشي
زنان موجد اقتصاد تماما بيكار بوده و به چنان روزي درآورده شدهاند كه
واقع گرديده است .جامعهاي است كه در آن ِ
بيارزشترين نيروي كار محسوب ميگردند .جامعهاي است كه مردانش به اصطالح جهت امرار معاش خانواده ،به اطراف و
اكناف جهان پراكنده شدهاند .جامعهاي است كه در آن انسانهايش بر سر يك مرغ و يك وجب زمين همديگر را ميكشند.
آشكار است كه اين جامعه ،جامعهاي است كه از صورت جامعه خارج گشته ،فروپاشانده شده و زوال بخشيده شده است.
اشغال اقتصادي ،خطرناكترين اشغال ميباشد .اشغال اقتصادي ،وحشيانهترين روش منحطكردن ،فروپاشاندن يك
جامعه و زوال بخشيدن بدان ميباشد .مجال تنفس جامعهي كرد ،بيشتر از فشار و ظلم دولتـ ملت حاكم بر آن ،با
تصرف ابزار اقتصادي آن و تحت كنترل قرار دادن حيات اقتصادي از آن گرفته شده است .يك جامعه پس از اينكه كنترل
خويش بر ابزار توليد و بازار را از دست داد ،ممكن نيست بتواند حيات خويش را آزادانه ادامه دهد .كوردها نهتنها به ميزان
بزرگي كنترل خويش بر ابزارها و مناسبات توليد از دست دادند ،بلكه كنترل توليد ،مصرف و بازرگاني نيز از دستشان
گرفته شد .به عبارت صحيحتر ،به تناسب وابسته گشتنشان به دولتـ ملتهاي حاكم بر پايهي نفي هويت خويش،

ایدئولوژیک

ارگان اتحاديه ی زنان شرق كوردستان YJRK

سال هفتم دورهی دوم شمارهی  21فروردين ـ ارديبهشت 1392

توانستند از اموال و داراييهاي خويش استفاده نموده و در تجارت و صنعت ايفاي نقش نمايند .اسارت اقتصادي ،به
مؤثرترين ابزار نفيگرايي هويت و محروميت از آزادي در آورده شد .بويژه تأسيسات بهرهبردارياي كه دولتها بصورت
يكطرفه بر روي آبهاي جاري و منابع نفتخام راهاندازي كردند ،هم موجوديت ميراثهاي تاريخي و به همان ميزان
نيز اراضي حاصلخيز را از بين برد .استعمارگري اقتصادي كه بعد از
استعمارگري سياسي و فرهنگي هرچه بيشتر تعميق داده شد ،آخرين
ضربهي مرگباري بود كه وارد آورده شد .در نتيجه به وضعيتي كنوني
رسيديم« :يا از حالت جامعه خارج شو و يا بمير!»
نظام اقتصادي ملت دموكراتيك هم اين اقدامات وحشيانه را متوقف
نموده و هم در پي برقراري مجدد نظارت جامعه بر اقتصاد ميآيد.
خودمديريتي اقتصادي ،حداقليترين سازشي است كه بين دولتـ ملت
و ملت دموكراتيك ميتوان بدان رسيد؛ سازش و يا راهحلي نازلتر از آن
به معني تسليميت و «نابود شدن» ميباشد .سوق دادن خودمديريتي
اقتصادي به استقالل به معني تشكيل دولتـ ملتي متقابل ميآيد كه آن
نيز نتيجتا تسليم گشتن در برابر مدرنيتهي كاپيتاليستي ميباشد .در
مضمون خودمديريتي اقتصادي نه كاپيتاليسم خصوصي و نه كاپيتاليسم
دولتي بنياد كار است .صنعت اكولوژيك و اقتصاد كموني را به مثابه
شكل بازتاب دموكراسي بر اقتصاد اساس كار قرار ميدهد .محدودهاي
كه براي صنعت ،ترقي ،تكنولوژي ،تأسيسات بهرهبرداري و مالكيت در نظر گرفته شده ،محدودهي حفظ حالت جامعهي
اكولوژيك و دموكراتيك ميباشد .در خودمديريتي اقتصادي ،جايي براي صنعت ،تكنولوژي ،ترقي ،مالكيت و سكونت
روستايي نافي اكولوژي و مغاير با جامعهي دموكراتيك وجود ندارد .اقتصاد را نميتوان همچون عرصهاي به حال
شهرـ
ِ
خويش رها نمود كه سود و اندوختهي سرمايه در آن كسب ميگردد .خودمديريتي اقتصادي ،مدلي است كه در آن
سود و اندوختهي سرمايه به سطح حداقلي ميرسد .بازار ،تجارت ،تنوع محصولي ،رقابت و بازدهي را رد نمينمايد اما
حاكميت سود و اندوختهي سرمايه بر روي آن را نيز نميپذيرد .نظام مالي و فينانس به تناسبي برقرار ميشوند كه
به بازدهي اقتصادي و ساز و كار آن خدمت نمايند .كسب پول از طريق پول را بيزحمتترين شكل استثمار محسوب
مينمايد كه در نظام خودمديريتي اقتصادي نيز اين شكل از استثمار جايگاهي نخواهد يافت .خودمديريتي اقتصاديِ
ملت دموكراتيك ،كار را نه همچون يك بيگاري بلكه همچون يك عمل آزاد شدن ارزيابي مينمايد .پرنسيب آن «كار
كردن ،آزادي است» ميباشد .درك كار كردن همچون زحمت و بيگاري ناشي از بيگانه شدن با نتايج دسترنج ميباشد.
هنگامي كه نتايج دسترنج در خدمت هويت ذاتي و آزادي فرد قرار ميگيرند ،اين عملي ميشود كه با كمال ميل و
خوشبختي متقبل ميگردد.
آن نوع از فعاليت اقتصادي كه به استثمار جايي نميدهد ،در تمامي جوامع و بويژه در جامعهي نئوليتيك با حال
و هوايي عيد مانند همچون جشن از آن استقبال صورت ميگرفته است .خودمديريتي ملت دموكراتيك ،نظامي است
كه شوق مذكور مجددا در آن صورت ميگيرد .سدهايي كه بر روي آبهاي جاري كردستان احداث شدهاند ،راهگشاي
يك قتلعام تاريخي و مصيبت اكولوژيك گشتهاند .به هيچ سدي كه بدون توجه به اكولوژي ،زمينهاي حاصلخيز و
تاريخ طرح ميشود ،اجازهي احداث داده نشده؛ حتي اجازه نخواهند داشت به هنگامي كه عمر نمونههاي احداث شده
به پايان رسيد ،به جايشان نمونههاي جديد ساخته شوند؛ در صورت امكان بصورت زودهنگام از ميان برداشته خواهد
شد .با يك روحيهي بسيج عمومي كامل در برابر فرسايش خاك و جنگلزدايي ميايستد كه بزرگترين دشمن جامعه
و جانداران است .حفظ زمينها و توسعهي جنگلي در محيط زيست را بعنوان مقدسترين نوع دسترنج اعالم ميكند؛
فعاليتهايي كه به تنهايي در اين دو حوزه صورت بگيرند كافي است تا بيكاري را صدها سال از ميان بردارد .همانگونه
كه مقدسترين حوزهي فعاليتي براي سود و انباشت سرمايه در دولتـ ملت حوزهاي است كه بيشترين سود را در پي
داشته باشد ،در فرم ملت دموكراتيك نيز حوزهي زمين و جنگلي كه در طول تاريخ جامعه را حيات بخشيده است،
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مقدسترين حوزههاي كاري ميباشند .بدون وجود كاپيتاليسم و اندوسترياليسم ،حيات اجتماعي ميتواند موجوديت
خويش را استمرار بخشد؛ اما بدون وجود زمين و جنگل نيز حيات اجتماعي قابل تداوم نيست .بالذاته در بنيان بيكاري،
دور گردانده شدن از خاك ،روستا و جنگل از طرف كاپيتاليسم وجود دارد .نيروي كار ارزان و انبار بيكاران جهت سود
بيشينهي كاپيتاليسم هميشه الزمه بوده و پديدهاي است كه عمدا و به اجبار ايجاد گرديده است .بازگشت مجدد بسوي
خاك و توسعهي جنگلي و خالصه به حيات اكولوژيك ،نهتنها بيكاري را از ميان برخواهد داشت؛ بلكه سبب رهايي از
جامعهي سرطاني شهري نيز ميشود؛ بدين ترتيب شهر را نيز نجات ميدهد .شهري كه غدهوار بزرگ ميشود ،يك بيماري
سرطاني است .بالذاته سرطانهاي شخصي نيز همانند بسياري از بيماريهاي ديگر محصول اين حيات شهري ميباشند.
بنابراين بازگشت به خاك ،فعاليتهاي جنگلي و زراعت اكولوژيك و امور تأمين غذا نهتنها چارهي اساسي بيكاري است
بلكه پادزهر تمامي بيماريهاي مدرنيته و شهر نيز ميباشد .اقتصاد كموني خودمديريتي دموكراتيك را نبايد با كاپيتاليسم
و اقتصاد دولتي همسان دانست .به تالشهاي سوسياليسم رئال در جهت جمعي نمودن نيز تشابهي ندارد .از نوعي
واحدهاي اقتصادي سخن ميگوييم كه بيشترين همخواني را
با طبيعت انسان و محيطزيست دارند .در شيوهي حيات كمون
جايي براي بيگاري و فعاليت و كاري وجود ندارد كه آزادي ببار
نياورد .از منبع و مدل ذاتي حياتي بحث مينماييم كه جامعه
در طول تاريخ بنياد كار قرار داده و خويش را از طريق آن
موجوديت بخشيده و مقدس محسوب نموده و با شور و شوق
از آن استقبال نموده است .هر جا كه بازدهي ،بركت و شور و
شعف وجود داشته باشد ،در آنجا اقتصاد كموني وجود دارد.
 KCKبه مثابه ستون فقرات ملت دموكراتيك ،خودمديريتي
اقتصادي و اقتصاد كمون را حداقل به اندازهي خوددفاعي آن مهم ديده و بنياد كار قرار ميدهد .همانگونه كه جامعه
بدون خوددفاعي قادر به تداوم موجوديت خويش نخواهد بود ،بدون وجود خودمديريتي دموكراتيك و اتكا بر حفظ زمين،
توسعهي جنگلي و اكولوژي و كمون نيز تغذيهي جامعه و بنابراين تداوم موجوديتش نيز نميتواند ميسر گردد.
يك بستر قانوني نيز براي خودمديريتي اقتصادي الزم ميباشد .تك سطحي بودن و مركزيتگرايي موجود در قوانين
دولتـ ملت حاكم ،تحت نام اتحاد حقوقي در مقابل خالقيت اقتصادي ،اكولوژي و رقابت ممانعت ايجاد مينمايد .بجاي
اين نگرش حقوقي كه ماهيتا بر استثمارگري اقتصادي اتكا دارد ،نياز شديدي به نوعي از اقتصاد بومي و سازوكار اتونوم
آن نياز وجود دارد كه به اقتصاد ملي و هماهنگي كردن توجه داشته باشد .نوعي حقوق اقتصادي الزم است كه پديدهي
بازار ملي را نفي نكرده اما ديناميزمهاي بازار بومي را نيز مدنظر قرار ميدهد .نظام حقوقي تكمركزي ،بزرگترين فاكتور
محافظهكاري ميباشد؛ تماما داراي توجيهات سياسي بوده و فاقد هرگونه منطق اقتصادي ميباشد.
بايد يك موقعيت قانوني براي خودمديريتي اقتصادي نيز در بُعد اقتصادي رهيافت حل ملت دموكراتيك مسئلهي ملي
كورد وجود داشته باشد .آشكار است كه بدون وجود زيرساخت اقتصادي ،نظام  KCKقابل تداوم نخواهد بود .ميزان
مصداق داشتن حقوق بومي در حوزههاي اقتصادي ـ كه از نزديك به موجوديت و آزادي جامعهي كرد مرتبط ميباشندـ
حياتي ميباشد .در موضوعاتي نظير تنظيم مالكيت ،حجم شركت ،آبهاي جاري ،بهرهبرداري از منابع زيرزميني و
روزميني منابع ،شرايط بازار ،نظام بانكي ،ساختار بودجهي مديريتهاي دموكراتيك بومي ،ماليات و مواردي مشابه ،قوانين
ِ
اقتصادي بومي اساس كار ميباشند .ميتوان بين قوانين اقتصادي ملي و قوانين اقتصادي بومي همخواني ايجاد نمود.
مديريت اقتصادي  KCKاهميت بزرگي دارد .جامعهاي كه بنيان اقتصادي آن دچار ورشكستي گردانده شده ،قابليت
حيات نخواهد داشت .استقالل كامل اقتصادي ،يك اتوپياي اقتصادي است كه هيچگاه قابل تحقق نخواهد بود ،زيرا ما
در يك عصر اقتصادي هستيم كه بر پايهي فايدهرساني متقابل ميباشد ،اما اتونومي داخلي آن نيز وسيع است .در عصر
سرمايهي مالي جهاني آشكار شده است كه مدرنيتهي كاپيتاليستي چه نظام بيلزومي است كه انسانيت را تهديد نموده و
ِ
دموكراتيك متكي بر واحدهاي دموكراتيك ملي بايد بعنوان يك نظام
غيرقابل تداوم ميباشد .در برابر اين امر ،مدرنيتهي
آلترناتيو جهت رهايي از بحرانهاي اقتصادي ،بيكاري و گرسنگي درك شود.

ایدئولوژیک

تحقیقیدربابپروژهيخودمديريتيدموکراتيکوزوایایآن

ارگان اتحاديه ی زنان شرق كوردستان YJRK

سال هفتم دورهی دوم شمارهی  21فروردين ـ ارديبهشت 1392

پنج هزار سال است که نظام تمدن مرکزي تمامي مسايل اجتماعي را که از ريشههاي تاريخي برخوردار ميباشند ،روي
هم انباشته و با تلنبارکردن ،آنها را به صورت گرهي کوری برای جامعهی انسانی درآورده است.
در طول تاریخ ،مسايلي همواره گريبانگير نظام اجتماعی گشته كه جامعه با سؤاالتی نظیر اين كه اين مسائل چگونه و
از کجا سرچشمه گرفتهاند ،روبه رو مانده كه امروزه نیز همچنان تداوم دارد .پس میتوان گفت مسایلی که از قدیم تاکنون
جهان را با تهدید مواجه کرده ،از ریشهی تاریخی برخوردار میباشند .انباشتهشدن تمامي مسايل تاريخي نظير توطئه،
دسیسه ،دروغ ،خیانت و همهي مسائل دیگری که امروزه با نرمهای جديد و تازهتری در برابرمان ظاهر ميگردند ،تابلوي
ترسيمگشتهي تضاد و چالشهای دیرینه و نوین را در اذهانمان تکمیل و شفافتر ميسازد .به ميزاني که اين مسايل
از جوانب تاريخي و ساختاری برخوردار ميباشند به همان ميزان نيز داراي جوانبی روزانه و ویژگیهای منحصر به خود
هستند .از این نقطه نظر باید گفت :الزامیست که جهت گذار از اين مسايل دست به دست هم داده و با ژرفایافتن در بینش
جنبش آزاديخواهي خلق کورد به نقطهي برون رفتي برسیم .زیرا پتانسيلي که از ریشه مادرـزن سرچشمه میگیرد برآن
است تا باری دیگر جهت تعالی یافتن فکر ،فلسفه ،علم ،اقتصاد ،سياست ،فرهنگ ،امنيت و ...زندهنمودن ارزشهای موجود
در بطن موارد ذکر شده بپردازد .بنابراين با در نظر گرفتن همهی جوانب مسئلهساز این تاریخ رهیافتی دموکراتیک الزامی
میباشد .همچنین تشخیص صحیح مسئله میتواند درمانی درست را نیز در بر داشته باشد .چنانکه پيشبرد بعد فکريـ
تئوري آن همراه با مبنا قراردادن بعد عملی و گسترش سازماندهي و عملياتهای دموکراتیک بر سرعت اجراییشدن نظام
مزبور خواهد افزود .امروزه وجود بینشی دموکراتیک موجب دستاوردهای مبارزاتی بسیاری در سطح کوردستان شده است.
ش توانست راه گذار از مسائل موجود را بیابد .در این راستا
خلقمان در طي سي و پنج سال مبارزهی آزادیخواهی خوی 
میتوان گفت که دستاوردهای جنبش آزاديخواهي زنان کوردستانی نیز گویای واقعیت مذکوراند .البته جای دارد به این
مورد مهم اشاره نماییم که دستاوردهای موجود تنها محدود به کوردستان نمانده زیرا زنان کورد امروزه پیشاهنگ انقالبی
بزرگ در سطح منطقه و جهان هستند .به طور خالصه ميتوان گفت؛ در طول تاريخ چنين فرصتهايي هميشه و در همه
جا رخ نمیدهند .امروزه مبارزهي آزاديخواهي خلقمان به سطح واالی آگاهي ،سازماندهییافتن و وحدت ملي دست
یافته ،اين واقعيت با آنکه با مشقت و رنجهاي وصفناشدني و فوقالعاده تا امروز آمده ،ولي عليرغم همهي اين موارد داراي
نيروي جایگزین و ابتکار عمليست که در هر صورت قادر است راه برون رفت را بیابد .بهطور کل در همهی عرصهها دارای
بینشیست که راه را بر خودمديريتي ،دموکراسي و آزادی میگشاید .همچنين از نيرو و قابليت انعطافپذیری فوقالعادهای
جهت یافتن روشهاي متنوع مبارزه برخوردار میباشد .حتي در اين راستا اکثر فعاليتها نيز با موفقيت به نتيجه رسيده
و دستاوردهاي مهمي را هم در خود پرورانده است.
تغيير و تکامل جامعه بستگي به فاکتورهايي تأثيرگذار و تعيينکنندهاي نظير زمان و مکان دارد .در اين معنا مزوپوتاميا
از تراکم تاريخيـ اجتماعي ،ويژگي و پتانسيلهاي فوقالعادهاي برخوردار و همه را نيز در بطن خويش ميپروراند .پس
ميتوان از ميراث تاريخي عظيم ،تجارب و آزمونهاي بشري و حيات مشترک ،ديرينه و آزاد خلقها در کنار هم بحث به
ميان آورد .بنابراين جنبهي چارهيابي مسئله ،بايد متناسب با محتواي آن باشد .در اصل اين نيز بيانگر نيرو ،ويژگيهاي
منحصر به فرد و مشقتهايي خواهد بود که با آن مواجه خواهيم شد .مرحلهاي که ما اکنون در آن بسر ميبريم از کاراکتري
جهانشمول ،بر محوريت زمان مديد جهت بازسازي و چارهيابي مسئله برخوردار است .آغاز مرحلهي نوين در اين مقطع
زماني سرنوشتساز بيانگر جوهره و دستاوردهايي است که جنبش رهاييبخش خلقمان در طول مبارزات آزاديخواهي
خويش بدانها دستيافته است .دستيابي به ارزشهايي است که بر مبناي پارادايم نوین رهبر آپو که تغيير و تحول را
باور دارد و زمينهاي است که با روشهاي سازنده ،چارهياب و دموکراتيک به حل مسايل تاريخيـ اجتماعي میپردازد.
آغاز مرحلهي چهارم نيز جهشيست که تمامي تغيير و تحوالت را در بطن خود ميپروراند؛ از ويژگيهاي بنيادین
و مدل آلترناتيو دموکراتيک و آزاد برخوردار بوده و در راستاي حياتي نمودن آنها تالش و کوشش مينمايد .به گفتماني
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ديگر ،دارای ساختاري خارج از چارچوب ساختاری نظام دولتی است .البته با این تفاوت که سازش و ديالوگ با دولت را رد
نمینماید .اما همواره سازماندهی نمودن خلق را و بسط و گسترش داده و نظام خودمدیریتی دموکراتیک را شالوده قرار داده و
جهت نیل به اهداف اساسی میکوشد .چراکه پروژهي خودمديريتي دموکراتيک از چنين معناي استراتژيکي برخوردار ميباشد.
بايد نيک به اين حقيقت پي برد که جوامع چگونه از هویت طبيعي ،اخالقي و سياسي خویش بیگانه گشته است .جهت
یافتن راه چاره ابتدا الزم است سرچشمهی مسئله مد نظر را مورد واکاوی قرار دهیم .زيرا هنگامي که به واشکافي اين
مسئله میپردازیم درمييابيم که ريشهي همهی این مسائل از کجا سرچشمه گرفته و راه گذار از آن مستلزم چه تالش و
مبارزهایست .پرسشي که در اینجا مطرح ميگردد اين است که چرا سرشت و موجوديت اجتماع تا این حد بحرانزا و مشکلزا
گرديده؟ يا اينکه چرا نميتوان تعريف صحيح و به جايي از آن را ارائه داد؟ از همه مهمتر جامعه و تاريخ منحرف گشته چگونه
بايد این روند را طی کرده و به سیر واقعی و هویت اساسی خویش بپردازند؟ رهبر آپو در دفاعيهي آزموني در باب جامعه
شناسي آزادي ،دربارهي مسئلهي سرشت و شيوهي سادهي جامعه چنين ميگويد« :به نظر من بايستي درانداختن جامعه به
ورطهي خودباختگي را بهعنوان معضل اساسي مطرح نمود .در اينجا نخستين مورد ،وجود ارزشهايي است كه جامعه را تعيين
ميگردانند ،اقدام به برساخت موجوديت اجتماعي ميكنند و آن را طرحريزي و مجسم مينمايند .از موردي سخن ميگويم كه
آن را خو ِد موجوديت ميناميم .دوم اينكه از رويدادهايي بحث مينمايم كه اين «خو ْدهستي» و موجوديت را دچار خودباختگي
ميسازند و بنيانهاي موجوديت را از ميان برميدارند .اگر اين دو مورد بهگونهاي مختلط وجود داشته باشند ،بدان معناست
كه معضل اجتماعي وجود دارد و[حتي معضلي] بزرگ ميباشد .بنابراين اگر در دوران زندگي كِالني ،يك دورهي يخبندان
تمامي كالنها را از ميان برميداشت ،نميتوانستيم اين را معضل بناميم .زيرا بالياي طبيعي خارج از ارادهي ما هستند .براي
اينكه معضل محسوب گردد ،بايد[آن آفت] بهدست انسان پديد آيد .حتي مشكل اكولوژيك نيز تنها هنگامي كه بهدست انسان
شكل گرفت ،بهعنوان معضل تعريف گشت .بنابراين نسبتدادن معضل اجتماعي به نيروهايي كه جامعه را از بنيان برانداخته و
فروميپاشند ،ما را بهسوي تعريف صحيحي رهنمون خواهد ساخت».
پيدايش موجوديت اجتماعي بر پایهی ذهنيت قدرتگراييـ دولتـ طبقه و مردساالر نبوده است .در اوایل تکامل و حتی
مدتها بعد نیز از چنین ذهنیتی اثری نبوده است .بينشها و تعاريفي نظير دولت جامعه است ،دولت نمايندهي ارادهي برتر
جامعه بوده و بايد روابط جامعه و دولت بر پايهي دو طبقهي فرادست و فرودست باشد از سوی ذهنیت قدرتگرا به اذهان
ي چاپلوسانه در تالش تکیه زدن به اریکهی قدرت بودند .سعی کردند به هر
تزریق میشده و با آغشته ساختن آن به ادبيات 
کس بقوالنند که دولت خدای روی زمین است که هنوز هم برخی از دول از بکارگیری چنین مقولهای ابایی ندارند .ذهنيت
قدرتگراي ـ مردساالر با پيش تعريفهایی بسان دولت سايهي هبوطيافتهي خدا بر زمين است سعی نمود چهرهی مقدسی
برای خویش بسازد و با در پیش گرفتن راهکارهای جنگ ویژه به فتح اذهان بپردازد .تحت این نقاب مقدس به جنگهای
خونین دامن زد ،نسلکشی فرهنگی و فیزیکی را بسط داد ،جزمگرایی و دانشگریزی را برجسته ساخت و به ارتقاء دادن
جایگاه خویش تا آسمانها مبادرت ورزید .بدين گونه ذهنيت قدرتگراي حاکم خود را مبني بر سياست نفی و انکار پايهريزي
نمود .در حالي که جامعه از چنان قابليت ،نيروي فکري ،اجتماعي ،سياسي و فرهنگياي برخوردار است که به آساني با همهي
تنوعات و تمايزات موجود در ساختار خويش و بدون هيچ کم و کاستياي جريان پرخروش حيات را تداوممیبخشد .تمامي
امور کاری و فعاليتهاي داخلي و خارجي خويش را تعيين و به مديريت آن میپردازد .سطح گفتگو و مشورت را گسترش داده
و عرصهی عمل را هموارمیسازد .همچنین در راستاي حفظ موجوديت اجتماعي ،اخالقي و سياسي خود بيوقفه از مبارزهي
آزاديخواهي و جهت دستيابي به آن از هيچگونه تالش و كوششي دريغ نمیورزد .از جوانبي مانند پروراندن تفاوت و تمايزات
گوناگوني در بطن خويش برخوردار ميباشد .با بهرمندی از چنان درکی که همهی این تنوعات را در پیرامون خود جمع کرده
و بستر سازشی دموکراتیک را بدون برتریتدادن یکی بر دیگری فراهم سازد .اراده و احترام متقابل را بسط داده و به تعمیق
روابطی راستین و صادقانه بسنده میکند .تحت لوای نظام كنفدراليسم دموكراتيك به سازماندهي نظام خودمديريتي خود
پرداخته و بدان دست میيابد .زبان ،فرهنگ ،اقوام ،نهادهاي اجتماعي ،اديان ،اعتقادات و باورهاي گوناگون با برخورداربودن از
ويژگيهاي متفاوت و متمايز خويش ميتوانند در نظام خودمديريتي دموكراتيك بدون وجود هيچ موانعي در كنار هم زندگي
كنند .نظام كنفدرالیسم با ساختار منعطف و دموكراتيك خويش تا سدههاي اخير نيز ساختارهاي بسياري نظير امپراتوري را
كه از ذهنيت و ساختار قاطع مركزگرايي برخوردار نبودهاند را در بطن خود پرورانده است .اين در حاليست كه نظام مدرنيتهي
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كاپيتاليستي با در پيشگرفتن مدلهاي كوچكي مانند دولتـ ملت و بسط آن در جوامع به امتیازدهی خلقی بر خلق
دیگر اتکا کرد و چهرهای مشروع به آن بخشید .در واقع بدينگونه شکافی بس عظیم میان خلقها ایجاد کرد .به عبارتي
ديگر با هموژنسازي ساختارهاي هويتي ،سياسي و فرهنگي آنها ذهنيت نژادپرستي و مليتگرايي را ترويج و خلقها را
به دشمنی علیه يكديگر تشویق نمود.
اساساً در بدو پيدايش جوامع و ساختار ذهنيتي آنها هرگز چالش و تنشهايي نظير انكار هويت در بين يكديگر
صورت نگرفته است .همچنين هيچ كدام از خلقها هويت و موجوديت خويش را بر ساير خلقها برتري ندادهاند .بالعكس
خلقها همچنان به جستجوی روشهایی پرداختهاند كه تا از طریق آن بهتر بتوانند به شيوهاي مشترك ،برابر و آزاد در
كنار هم به حيات مشتركشان ادامه دهند .سيستم خودمدیریتی دموكراتيك تنها به سازماندهی خلقها نمیپردازد بلکه
بستری جهت بیان ارادهی سیاسی خلقها را فراهم میسازد .به گفتهای ديگر جوامع تا به امروز با وجود خصلتهاي
مختص به خویش همچون تفاوتمنديها و تمايزات گوناگون و متنوع خويش توانستهاند در كنار هم به شيوهاي كنفدرال
و دموكراتيك ،جهت حفظ حيات مشترك و موجوديت خويش در کنار هم
به مقاومت و مبارزه بپردازند .ميتوان گفت كه جامعه ،نه ساختاری دولتی
بوده و نه از نرمهاي دولتي برخوردار میباشد .خلقها در طول تاريخ از بنيان
كنفدراسيونهاي عشيرهاي ،شوراي شهرها و شهرهاي مستقل ،كنفدراسيونهاي
شهري ،سازماندهي كمونـ مجلس ،گرفته تا سازماندهي طريقتهاي گوناگون و
بيشمار ،به شيوهاي برابر و كلكتيو جهت برقراري نظام دموكراتيك و جامعهاي
آزاد ،تشكيل واحدهاي مشترك را مبنا قرار دادهاند .اما نظام دولتـقدرتگرا
در طول تاريخ تا به امروزه سعی کرده با بیمحتوا نمودن ارزشهای مادي و
معنوي جوامع مدلي نظير دولتـ ملت ،را بر مدل دموکراتیک جامعه تحمیل
کند .مدلی که در بطن خود انحصارطلبي و نژادپرستی را میپروراند و هر لحظه
شعار يك زبان ،يك ملت ،یكپرچم ،یک خلق ،یكرنگ و یک و ...را سر میدهد.
در حالي كه بافت جامعه هيچ همخوانياي با ساختار مركزیتگرا ندارد .مدل
دولتـ ملت ،تمامي عرصههاي اقتصادي ،فرهنگيـ هنري ،اجتماعي و سياسي را كه جامعه از طريق آنها به سازماندهي
خويش ميپردازد ،مورد اشغال ،استعمار و اسثتمار قرار داده است .همچنين با بهانحصار درآوردن اين عرصهها ،جامعه را
از خودبيگانه نموده ،از ارزشهاي مادي و معنوياش دور گردانيده و فاقد اراده ساخته است .بدون شك چنين جوامعی
از نيروي پوليتكـ اخالقي خود دور گشته و از همه مهمتر اگر از نيروي دفاع ذاتي نیز برخوردار نباشند از هیچ آسیبی
مصون نخواهند بود .بسان یک رمهی فاقد چوپان در رکاب ذهنیت قدرتگرا قرار میگیرند .به عبارتي ديگر مبدل به
جامعهاي ابژه و فاقد فكر و اندیشه میگردند .بدون شك چنين جامعهاي هرگز قادر به حل مسائل و معضالت داخلي خود
و رویارو گشتن با تهاجمات خارجي نخواهد بود .در اين صورت دولتـ ملت نه تنها با در پيشگرفتن تهاجمات فاشيستي
خود عليه جامعه از پاي نخواهد ايستاد بلكه آن را یکدست میکند .به دگر گفتمان جامعه را به سوي ذهنيت يك دين،
يك زبان ،يك پرچم ،فاقد نيروي پولتيكـ اخالقي كه همانا ايدئولوژي فاشسيتيست سوق خواهد داد .بدين گونه مدلي
ترويج مييابد كه مورد سياستهاي نسلكشي فرهنگي ،سياسي و اقتصادي قرار گرفته و توان دفاع از ارزشهاي مادي و
معنوي خويش را از دست میدهد.
در فوق به ريشهيابي تاريخي مسائل اجتماعي ،روند تاريخي و نهادينهگشتن امروزي آنها پرداختيم .همان طور كه
در سالهاي  4000-3500ق.م نخستين قيام و خيزشهاي دموكراتيك جنبشهاي اجتماعي ،مقاومتگران فرهنگيـ
قبيلهاي و نيروهاي دفاع ذاتي عليه نظام مدرنيتهي سومريان در شهر اوروك و دولت شهرهاي الگش صورت گرفت ،امروزه
و با گذشت هزاران سال همان مبارزه عليه نيروهاي ابرقدرت جهاني در حال جريان است .نقاطي كه نظام مدرنيتهي
كاپيتاليستي را از نظام سومريان متمايز ميسازد ،نهادينهگشتن ذهنيت و نظاميست كه با بكارگيري روشهاي مختلف،
پديدههاي قدرتگرايي ،جنگ و خونريزي ،استعمار و استثمار مشروعيت بخشیده است .مقاومتي كه داراي پيشينهي
تاريخي كهن بوده و تاكنون نيز در حال جريان ميباشد ،بيانگر مبارزهايست كه در راستاي صيانت از تاريخ ،موجوديت و
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فرهنگ اجتماعي خويش ،جهت احياءنمودن و تداومبخشيدن بدان ميباشد .به گفتماني دگر ميتوان گفت كه تاريخ ،سرشار
از مقاومت مبارزانیست که جهت صیانت از سرشت جامعه اخالقی و سیاسی کوشیدهاند .يعني قياميست عليه رويگرداندن
از جوهرهي ذاتي و اجتماعي خويش و سياست ازخودبيگانهساختن فرهنگها .به دگر عبارت تاريخ اجتماعي با موجوديتيافتن
الگوي مقاومت ،تعريف يافته است .براين مبنا مقولههاي مبارزه و مقاومت از اساسيترين پايههاي پروژهي خودمديريتي
دموكراتيك ميباشند .همچنین جهت بنياننمودن این سیستم بايد جوانب تئوريـ فلسفي ،ذهنيتي ،پولتيك و اخالقي را با
جوانب ارتقاءسازماندهي ـ پيشبرد عمليات دموكراتيك؛ يكي گردانيد .نظام خودمديريتي دموكراتيك نظاميست كه ساختار
بدني و فكري آن را با هم يكي گردانده و عملي ميسازد .همچنین دولت را در قبال دموکراسي هوشيار ميگرداند .به هنگام
پيشبرد روابط با دولت بر سر حل مسايل و رسيدن به نقاط مشترک ،از معيارهاي خويش صيانت به عمل ميآورد .نظام
خودمديريتي دموکراتيک ،نظامی دولت نيست .بلکه پروژهايست با اتكاء بر نيروي ذاتي خويش که به حل مسايل اجتماعي
ميپردازد.
نظام خودمديريتي دموکراتيک ،همان ساختار اجتماعي است .اين نظام جهت تكامليافتن همهی ساختارهاي اجتماعي،
حياتينمودن آنها ،با استفاده از روشهاي منطقي جهت حل مسايل ،ايجاد زمينههايي كه در آن به بحث و گفتگو و
برآوردهنمودن نیازها و حل مسايل و اتخاذ تصمیم در صورت لزوم بپردازد ،میباشد .همهي اين راهكارها از جوانب پولتيكـ
اخالقي نظام مدرنيتهي دموكراتيك ميباشند .آگاهي و روشنگري دموكراتيك یکی دیگر از مهمترین پايههاي نظام خودمديريتي
دموكراتيك ميباشد .زیرا بنيان دموکراتیک همهي ساختارهاي سازمانيـ سياسيـ فرهنگي را مهم و ضروري ميبیند .همچنين
بايد اين ساختارها به معناي واقعي خويش دست يابند .در نظام خودمديريتي دموكراتيك ،هر يك از اعضا در قبال جامعه
همچنين روند تغيير و تحول و چگونگي فراهمنمودن امكانات مادی و معنوی آن مسئول و مؤظف ميباشد .در صورتي كه هر
يك از اعضاي جامعه جهت حفظ نظام خودمديريتي دموكراتيك در برابر دولت ،خود را مسئول ببيند ولي در عين حال خود
را در قبال ارزشها و حفظ نظام داخلي مسئول نبيند؛ به نظامي بسته و قاطعانه دست خواهند يافت كه همهي تفاوتمندي و
تمايزات سایر جوامع را منكر خواهد شد.
در اين مورد رهبر آپو چنين ميگويد« :هر اجتماع ،اتنيسيته ،فرهنگ ،جماعت ديني ،جنبش روشنفكري ،واحد اقتصادي
و نظاير آنها ميتوانند بهمثابهي يك واحد سياسي ،خود را بهشكلي اتونوم ساختاربندي نمايند .بايد اصطالحي را كه فدره و
يا خودگرداني و سامانهي ذاتي ناميده ميشود نيز در همين چارچوب و شمول ارزيابي كرد .هر سامانهي ذاتي از[نوع] بومي
گرفته تا گلوبال ،شانس تشكيل كنفدراسيون را داراست .بنياديترين عنصر بومي ،حق بحث و تصميمگيري آزادانه ميباشد.
هر واحد[سامانهي] ذاتي و يا فدره به سبب اينكه شانس اجراي دموكراسي مستقيمي را داراست كه تحت عنوان دموكراسي
اجرايي دموكراسي مستقيم كسب
مشاركتي نيز مفهومپردازي شده است ،بيهمتا ميباشد .تمام نيروي خود را از توان
ِ
مينمايد .اين توجيه وجود يك نقش بنيادين نيز ميباشد .به ميزاني كه دولتـ ملت به معناي نفي دموكراسي مستقيم است،
كنفدراليسم دموكراتيك بهگونهاي بالعكس ،شكلي است كه به همان ميزان پديدآورندهي دموكراسي مستقيم است و آن را به
حالتي كاركردي درميآورد».
در اين راستا براي اينكه بينش نظام ملت دموكراتيك به ساختار مستحكمي مبدل گردد و بسان گوشت و استخوان به هم
تنيده شود ،همچنین تمامي اعضاي بدن اين ساختار تكميل گردند؛ نخستين وظيفهي تمامي گروههاي اجتماعي ،ساختارهاي
اتنيكي و نرمهاي فرهنگي اين است كه به نگرش پولتيكـ اخالقي دست يابند.
در اين معنا ميتوان گفت كه سيستم خودمديريتي دموكراتيك همچنان كه در برابر دولت استقالليت خود را محفوظ
و همزمان نيز روابط تمامي ساختار و قشرهاي اجتماعي را با يكديگر در بستري دموكراتيك پرورانده و پيشبرد ميدهد .در
سيستم خودمديريتي دموكراتيك خلقها ميتوانند با اتكاء بر نگرش پولتيك ـ اخالقي به سازماندهی و آگاهی و شناخت الزم
جهت زندگی آزاد برسند .نظام خودمدیریتی دموکراتیک در واقع سيستميست كه از طريق آن ميتوان موجوديت خويش را
حفظ نموده و به ذهنيتي دموكراتيك دست يافت .پايههاي فلسفي اين نظام عبارتند از سير تحول تاريخ گيتي و ديالكتيك
موجوديتيافته .هنگامي كه از اين منظر و با اتكاء بر نيروي جامعه به تعريف مقولهي آزادي ميپردازيم ،در واقع ميبينيم كه
به تعريف صحيحتري دست يافتهايم .در واقع در جايي كه تفاوتمنديها ،تمايزات و تنوع موجود باشد در آنجا نيز سير تحول
آزاديخواهي همزمان با انعطاف هوشي همگون گرديده و در اين جاست كه اجتماعيبودن معنا مييابد.
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جامعهاي كه با ذهنيت يكزبان ،يكدين و يك پرچم مديريت ميشود ،جامعهاي پولتيك و اخالقي نيست .در این باره
رهبر آپو در دفاعیات پنجم و آخر خویش چنين میگويد« :در عوض ،جامعهي دموكراتيك كه صورت مدرنيتهي معاصر
جامعهي اخالقي و سياسي است ،حقيقتاً نيز جامعهاي است كه از گستردهترين تفاوتها برخوردار ميباشد .هر گروه
اجتماعي بدون محكومگرديدن به فرهنگ و شهروند تكتيپي ،ميتواند بر پايهي تفاوتمنديهايي كه پيرامون فرهنگ و
هويت ذاتي خودشان پديد ميآيند ،بزید .ميتوان از تفاوتهای هويتي گرفته تا تفاوتهای سياسي ،پتانسيل اجتماعات
را مطرح کرد و به حياتي فعال متحول ساخت .هيچ يك از اجتماعات ،دغدغهي افتادن به ورطهي هموژنشدگي[يا
تكسنخشدگي] را ندارند .تكرنگي ،بهمنزلهي كراهت ،تنگنا و فقر تلقي ميگردد .اما تنوع و تفاوتمندی در بطن خويش
ق میپذيرد .تنها آزادي و
غنا ،خوشبيني و زيبايي را ميپروراند .برابري و آزادي ،تحت اين شرايط هرچه بيشتر تحق 
برابريِ متكي بر تفاوتمنديها ارزشمند ميباشد .آزادي و مساواتي كه به دست دولتـ ملت ايجاد شده باشد ،همچنانكه
در تمامي آزمونهاي صورتگرفته در جهان اثبات گرديده ،تنها براي انحصارات است .آزاديها و برابريهاي واقعي ،از
ِ
دموكراتيك جامعهي
جانب انحصارهاي قدرت و سرمايه اعطا نميشوند[ .آزادي و برابري راستين] ،تنها با شيوهي سياست
دموكراتيك قابل دستيابياند و از طريق دفاع ذاتي قابل محافظت ميباشند».
سيستم خودمديريتي دموكراتيك صرف سيستم و يا سازماندهياي سياسي و تنها از موقعيت سياسي برخوردار
نمیباشد .بلكه بسيار فراتر از آن سيستميست كه جامعه از طریق آن قادر به موجوديتيافتن ميگردد .این سیستم در
قارههای دیگر جهان نیز تجربه گرديده و موجود ميباشد .البته تفاوت نظام خودمديريتي دموكراتيكی که رهبر آپو ارائه
داده با ساير نمونههاي آن در اين است كه تنها به قوم و تبار و يا جغرافيايي محدود نيست .همچنين از نگرشي جهانشمول
و همه جانبهي علميـ اجتماعي ،فلسفيـ تئوري برخوردار میباشد .بدون شك نميتوان مسايل اجتماعي عصرمان را
صرف با پيشبرد سيستم و سازماندهيهاي سياسي حل نمود .بلكه با ايجاد تغيير و تحوالت ذهنيتي و ريشهيابي مسايلي
كه از تاریخی هزاران ساله سرچشمه میگیرند خواهیم توانست به سازماندهیای موفق اجتماعی دست یابیم.
نظام خودمدیریتی دموکراتیک
بیگمان آزادی جامعه بدون آزادی زنان میسر نخواهد شد .لذا زنان در صورتی میتوانند جهت تأسیس نظام کنفدرالیسم
دموکراتیک گامهای حیاتی بردارند که توانسته باشند نظام خودمدیریتی دموکراتیک را بنیان نهاده و راه پیشرفت و تعمیم
نظام مذکور را هموار سازند .در جامعهی دموکراتیک هم زنان و هم کل جامعه خواهند توانست با ارادهی ذاتی خود
در همهی امورهای کاری شرکت جسته و قابلیت تصمیمگیری را از خود نشان دهند .بدینگونه به جای هموژننمودن
(یکدستسازی) جامعه ،بستری برای اظهار عقیده ،بیان و عملکردی آزاد را فراهم میآورد .با رعایت تفاوتمندیهای
موجود در جامعه زمینهی سیاستی دموکراتیک را آماده میسازد .از یک نقطهنظر میتوان آنرا بعنوان حوزهای تعریف
کرد که هر شهروندی با دستیافتن به هنر سیاست دموکراتیک ،آزادی خویش را میسر و تضمین مینماید .چنانچه که
میدانیم پایههای اساسی یک جامعه متشکل از اخالق و سیاست آن جامعه است .اخالق و سیاستی که شرایط مشارکت
دموکراتیک و آزاد را برای هر فردی اعم از نژاد ،مذهب و ...را در جامعه فراهم میسازد .البته مشارکت زنان در همهی امور
اجتماعی نیز امریست الزامی .چنانکه زنان با توسل به چنین ذهنیتی سعی در نهادینهنمودن حوزههای ویژه و مختص
به زنان اعم از عرصهی سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی ،حقوق ،اکولوژی ،اتیک ،استاتیک و ...دارند .چنانکه خواهند توانست
بنیان نظام خودمدیریتی دموکراتیک را تضمیننموده و از طریق آن به آزادی خویش و جامعه دست یابند.
بُعد سیاسی
در حوزهی خودمدیریتی دموکراتیک زنان با مبنا قراردادن ارادهی ذاتی و فرهنگ دیرین جامعهی طبیعی؛ با تالش
و کوشش از ذهنیت جنسیتگرای اجتماعی ،مرزهای ترسیم گشتهی نظام دولتـملت که همانا ثمرهی نظام مدرنیتهی
کاپیتالیستی میباشد ،گذار به عمل میآورند .همچنین با گسترشدادن نهادهای ویژه در تالش کوچککردن حوزههای
که دولتی شده و مغایر با فرهنگ اجتماعیـاخالقی هستند ،میباشد .بدینمنظور برای گذار از همهی مرزهای دولتگرا و
جنسیتگرا به سازماندهی و تعمیم نظام خویش در سطح جامعه میپردازد .به میزانی که کسب آزادی زن را حائز اهمیت
شمرده به همان میزان نیز آزادی و ارادهی مشترک را مهم و در قبال آن خویش را مسئول میداند .همچنین جهت
گذار از ذهنیت مردساالر آموزش جامعه را بر مبنای ذهنیتی دموکراتیک الزامی و حیاتی میداند .در این راستا سیاست
دموکراتیک را ترویج داده و بدین منوال بستر مشارکتی دموکراتیک را فراهم میسازد .مشارکت سیاسی را برای همهی
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اقشار جامعه با رعایت مبانی دموکراتیک حائز اهمیت میداند .هدف اصلی سیاست دموکراتیک نیز رسیدن به شخصیتی آزاد
میباشد .زنان در همهی عرصهها با راهاندازی حوزههای سازماندهی شدهی مشترک بستر اظهار عقیده ،نظر ،بیان و مناظرهی
آزاد را به وجود میآورند .همینطور برای ارتقاء دادن سطح مبارزه بر اتحاد و همفکری هرچه بیشتر تأکید میورزد .سازماندهی
ویژهی زنان را امری حیاتی دانسته به گونهای که حضور دو زن در کنار هم نیز میتواند زمینهی سازماندهی آنان باشد .با
تکیه بر حیاتی کومینال و دموکراتیک بر ارتقاء سطح مبارزه ابرام میورزد .از محله گرفته تا روستا ،ناحیه ،شهر ،استان ،کشور
و سطح بینالمللی با نهادینه کردن نظام کنفدرالیسم دموکراتیک به سازماندهی کمون و مجلس میپردازد .جنبش زنان آزاد
بر مبنای خودمدیریتی دموکراتیک در هر چهار بخش کوردستان به سازماندهی ویژهی خود مبادرت میورزد .زنان با تأسیس
کمون و مجلسهای محلی نیروی الزم را جهت رهائی و آزادی جامعه سامان میبخشند.
امروزه در شمال کوردستان زنان با تأسیس چنین نهادهایی به سازماندهی و آموزش خود در همهی امور میپردازند .در
این راستا یکی از بخشهای کوردستان که بستر تأسیس چنین نهادهای در آن مناسبتر است نیز جنوب کوردستان میباشد.
بیشک هر چقدر سطح مبارزهی دموکراتیک زنان گسترش یابد همان قدر راه را بر اتحاد ملی میگشاید .مسائلی که زنان با
آن مواجه هستند تنها مختص به منطقه ،شهر ،کشور و ...نمیباشند .برای همین نیز مبارزهای همهجانبه تحت سازماندهیای
منسجم و فراگیر میتواند راه حل چنین مسائلی باشد .بایستی مسائل موجود را از طریق روشهای علمی و فلسفی واکاوی
نموده ،به بحث و گفتگو گذاشته و همت گذار از آنها را از خود نشان داد.
شرق کوردستان نیز دارای پتانسیل بسیاری جهت هر چه زودتر نهادینهکردن ،اجرایی و برطرف ساختن لزومات نظام
کنفدرالیسم دموکراتیک و خودمدیریتی دموکراتیک میباشد .مبارزهی دموکراتیک را از همه لحاظ سرمشق گرفته ،پیشبرد
داده و سازماندهی و توازن الزمه جهت استفاده از پتانسیل موجود را مدنظر قرار میدهد .نقش زنان شرق کوردستان ،در
نهادینهشدن مقولهی مذبور حائز اهمیت است .غنای فرهنگی و تفاوتمندیهای اقلیتی ،مذهبی ،دینی و ...موجود در جامعهی
ایران و شرق کوردستان جهت هموارشدن راه و کسب موفقیت ،نقشی کلیدی را ایفا میکند .زیرا سالیان درازیست بدون هیچ
مشکلی این فرهنگها در کنار هم زیستهاند .این تفاوتمندیها نه تنها سبب نفی و نابودی یکدیگر نشده بلکه موجب برقراری
روابط گرم اجتماعی شده که بر غنای موجود افزوده است .بدون تردید ،جوامع ایرانی هرگز با مشکلی که مانع زندگی در کنار
هم شود مواجه نبودهاند .این مشکالت و مسائل زاییدهی ذهنیت نظام حاکماند .جنگ ،خونریزی ،انسانکشی و جامعهستیزی
ارمغان ذهنیت حاکم هستند .تفاوتمندیهای موجود هر فرهنگی از مواردی نیستند که جوامع را به جان هم انداخته و فرصت
همزیستی در کنار همدیگر را از آنان سلب کند .زیرا این نظام دولتـ ملت و قدرتگرای حاکم است که در صدد جهتدهی
و بازیچه قراردادن جوامع با شعلهورترکردن احساسات نژادپرستانه ،ملیتگرا ،دینگرا ،جنسیتگرا و علمگرایی امکان زندگی
ق و بویژه زنان ایرانی نیز بایستی در مقابل چنین تلههایی ،هوشیار و آگاه باشند .با
خلقها را در کنار هم مشکل میسازد .خل 
ذهنیتی دموکراتیک ،مساواتطلبانه و با مبنا قراردادن زندگیای آزاد و مشترک میتواند به تمامی بازیهای سیاسی ،دسایس
و نیرنگها خاتمه دهند .با صیانت از ارزشهای مادی و معنوی تاریخی که این مرز و بوم برای آن مادری کرده است میتوان
به نظام خودمدیریتی دموکراتیک دست یافت .با اتکاء بر ارزشهای تاریخی و احیای آنها میتوان آیندهای آزاد ساخت .چراکه
در تاریخ به مدلهای بسیاری از قبیل کنفدراسیونهای عشیرهایـ قبیلهای زیادی برمیخوریم که این سرزمین برای آن
گهوارگی کرده است .بنابراین برای برساختن نظامی دموکراتیک به اندازهی کافی آزمون ،تجارب و پتانسیل احیانمودن آنها
در ایران موجود میباشد .امروزه نظام اسالمی ایران با توسل به روشهای مختص به خویش و با تزریق ذهنیت زنستیز به
بنیادیترین سلولهای جامعه در صدد نفوذ بوده تا به سهولت به اهداف خود دست یابد .زیرا فتح اذهان نخستین راهیست
که جهت بیاراده و بردهنمودن انسانها آزموده شده و میشود .ولی این در حالیست که در تاریخ شاهد مقاومت و مبارزهی
خلقها و اتنیسیتههای موجود در ایران علیه نظامهای حاکم و یا مرکزیتگرا بوده و میباشیم .در این سرزمین همیشه میل
خلقها معطوف به نظام خودمدیریتی بیشتر بوده است تا قبولی استعمار خارجی و داخلی .هنوز هم در شرق کوردستان افراد
برای حل مسائل به تجارب و آزمونهای جامعه متوسل میشوند تا حوزههای دولتیـ اداری .در بین اکثر قبیله و طوایف کورد
در شرق کوردستان زنان جایگاه مقدس و محترمی دارند .جهت حل مسائل و همچنین در راستای برقراری صلح بین طرفین
دعوا ،نقش زنان کلیدی میباشد.
زنان ایرانی نیز باید بر نقش پیشاهنگ خود در راستای پیشبرد این نظام واقف باشند .از نقطهنظری دیگر نبایستی
امتیازهای موجود در عرصهی هنر اگرچه محدود نیز باشند جهت آمادهسازی بستری مناسب در راستای مبارزهای دموکراتیک
را نادیده گرفت .آزادی نسبی فرهنگی در ایران را باید تعمیق بخشیده و در مقابل روشهای محدودساز و سانسور به مقابله
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برخاست .بدیهیست سانسور امکان پیشرفت و غنا را از فرهنگها سلب میکند .نقشآفرینی محدود زنان در این عرصه
نیز موضوعیست که نیاز به تأمل بیشتر دارد .نظام با ایجاد موانع برای زنان در صدد منفعل گذاشتن نفش و موقعیت
آنان است .نباید بیش از این به سیاستهای جنگ ویژهی
نظام جمهوری اسالمی حاکم بر ایران اجازهی تحقیر و
خوارنمودن زنان را داد.
غرب کوردستان نیز از میراث مبارزهی تاریخی و
سرنوشتساز زنان و خلق کورد در این بخش برخوردار
است .لذا جهت صیانت از این میراث که هزاران انسان
آزادیخواه بدیل آن را با خون خود پرداختهاند ،بایستی
سطح مبارزهی دموکراتیک را ارتقاء داد .همچنین
سازماندهی کمون و مجالس زنان را در همهی نواحی،
شهر و روستاها را در اولویت برنامههای خویش قرار داده
و بیوقفه به سطح پیشبرد آن اهتمام ورزند .در همهی
عرصهها اعم از عرصههای آموزشی ،فرهنگی ،بهداشتی و...
مبارزهای دموکراتیک بهمنزلهی آگاهی اجتماعی بامعنا میباشد.
بایستی زنان در عرصهی اقتصادی نیز سطح سازماندهی ویژهی خود را با مبنا قرار دادن اقتصاد و اکولوژیک پیشبرد
داده و با فعال شدن در این عرصه از دسترنج خود صیانت به عمل آورند .بایستی با شالود ه قراردادن تعاونیهای ویژه زنان
جهت اکولوژیک نمودن اقتصاد ابرام ورزید .زیرا زحمات زنان در این عرصه بینظیر و غیرقابل انکار است .برای همین
نیز نبایستی بیش از این اجا زهی به یغما بردن دسترنج خویش را به ذهنیت استثمارگر داد .نظام حاکم تحت نام اقتصاد
بیشترین ضربه را بر پیکر اقتصاد زده است .در حالی که اقتصاد برای رفع نیازهای جامعه است نه برای استعمار و استثمار
دسترنج انسانها .ریشهکن کردن ذهنیت و بینش انحصارطلبی یکی از وظایف تاریخی و اجتنابناپذیر زنان است .به
جرأت میتوان گفت :یکی از جمله عرصههایی که بردگی تحمیل شده بر زنان در آن رفته رفته ژرفا مییابد عرصهی
مزبور میباشد.
امروزه نظام مدرنیتهی کاپیتالیستی جهت کسب سود و سرمایه بیشتر تک تک اعضای بدن زن را به ابزاری برای
رونقدهی بازار تجارت خود مبدل کردهاند .تخریباتی که در این حوزه صورت گرفتهاند را میتوان با مبارزهای بیامان در
راستای ساختن نظام آلترناتیو اقتصادی جبران نمود .اقتصاد در حین حال نیز اکولوژیک میباشد .لذا نه تحت انحصار
کس و یا نیروی قرار دارد و نه به اجتماع و پیرامون ضرر میرساند .برای نهادینه کردن چنین سیستمی نیز نقش زنان
حائزاهمیت است.
سازمان و نهادهایی که در سطح منطقهای و سراسر جهان اورگانیزه خواهند شد مستقیماً نمایندهیشان در کنگرهی
زنان جای خواهد گرفت .کنگرهی مذبور در برابر اجرا و نهادینهکردن پیمان اجتماعی زنان مسئول است .همچنین
راهاندازی نهادهای دموکراتیکی که زنان در آن بصورتی ویژه به فعالیت بپردازند را اساس میگیرد.
مبانی گنگره
1ـ نظام ویژ ه و دموکراتیک زنان ،آزادی رهبر آپو را از وظایف اصلی خود دانسته و همهی فعالیتهای خود را تا تحقق
این مهم سازماندهی مینماید.
2ـ در نظام خودمدیریتی دموکراتیک کوردستان مشارکت ویژهی زنان از اولویت خاصی برخوردار میباشد .با مبنا قرار
دادن مشارکت دموکراتیک زنان در همهی عرصهها نظیر عرصههای اجتماعی و ...سازماندهی ویژه صورت خواهد گرفت.
3ـ بافت اجتماعی نه از طريق قدرت و دولت بلكه باتوجه به معيارها و سازوكارهاي اجرايي دموكراتيك شکل میگیرد.
بنابراین همهی نهادهای اجتماعی خارج از مرزهای قدرت و دولت سازماندهی شده و به فعالیت خواهند پرداخت.
4ـ سیاست دموکراتیک برای فراهم آوردن مشارکت فعال همهی اقشار اجتماع در این عرصه خارج از ذهنیت قدرت
و دولت بستر الزم را آماده میسازد .در این رابطه منافع و نیازهای جامعه را اساس میگیرد.
5ـ زنان نیز با رعایت مبانی دموکراسی مشارکت جسته و بافت خودمدیریتی اجتماعی را بصورت ذیل تشکیل خواهند
داد:
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ایجاد تعاونی؛ کمون؛ گشایش آکادمی و مرکزهای ویژه برای آموزش و پرورش زنان؛ سازماندهی و پیشبرد مجلسهای
محلی و فرامحلی؛ برگزاری جلسههای ملی نظیر کنفرانس و کنگره؛ راهاندازی سازمانهای دفاع ذاتی؛ مجلسهای دموکراتیک
ملی؛ خودمدیریتی منطقهای و جهانی.
6ـ در سیاست دموکراتیک نیروی جامعه اساس گرفته و پیشبرد داده میشود .وظیفهی اصلی مجلس زنان از روستا گرفته
تا شهر و خارج از مرزهای یک کشور و بینالمللی نیز به سازماندهی زنان پرداختن و برای گذار از مسائل و معضالت موجود
نیز از نیروی ارائهی آلترناتیو برخوردار بودن است.
7ـ بینش سیاست دموکراتیک با الگو قراردادن مدل زن آزاد در جامعهی دموکراتیک مشارکت ،تبادل نظر و آزادی بیان
را مهم دانسته و برای ایجاد چنین بستری نیز اهتمام میورزد .همچنین ارزش واالیی برای اخذ تصمیمات الزم به شیوهای
مشترک قائل است.
اگر نهاد خانواده
8ـ جهت ارتقاء دادن سطح آگاهی و شناخت زنان از تاریخ و خویشتن خویش
آموزش را امری مهم دانسته و در راستای تغییر و تحول ذهنیت موجود که منشأ مبانی اخالقی و سیاسی را
رعایت نکند ،نمیتواند برای
همهی مسائل است ،به گشایش آکادمیهای آموزشی میپردازد.
9ـ نظارت مدیریت منطقه از شهرداری گرفته تا سایر حوزهها ،سازماندهی ویژه نظام دموکراتیک اجتماعی
را از اساسیترین فعالیت خویش قلمداد میکند .شهرداری زنان آزاد و دموکراتیک مفید واقع شود .باید بر این
تأسیس شده در همهی حوزهها مشارکت فعال زنان از اولویتها بهشمار میآید .تحت امر واقف بود که همزیستی
آزاد در راستای رسیدن
نظارت هر شهرداری ،نهادی به تأمین بودجهی زنان اختصاص داده میشود.
ت اجتماعی شکل
10ـ در لوای نظام کنفدرالیسم دموکراتیک و خودمدیریتی دموکراتیک ،مشارکت به حقیق 
زنان در عرصههای مدیریتی با مبنا قرار دادن انتخاب  40درصدی صورت خواهد میگیرد .در بستر جامعهای
گرفت .یعنی در حوزههای مدیریتی منتخبین زن با شمار  40درصدی شرکت دموکراتیک میتوان به
خواهند جست.
عشق و ارادهی آزاد دست
مشترک»
«ریاست
روش
کوردستان
سراسر
در
مدیریتی
وظایف
انجام
11ـ برای
یافت .چراکه تا گذار از
مبنا قرار خواهد گرفت.
ذهنیت دولتگرا و قدرتگرا
 -12یکی دیگر از پرنسیبهای نظام خودمدیریتی زنان انفصال منتخبها و اعضاء صورت نگیرد ،شکلگیری
در صورت لزوم از وظیفه است.
مناسبات آزاد و حقیقی نیز
های
ل
تشک
ها،
ه
اتنیسیت
دموکراتیک
سیاست
در
مشارکت
 -13بایستی جهت
امکانپذیرنمینماید.
فرهنگی و مذهبی ،نهادهای روشنفکری ،اخالقی ،سیاسی ،اقتصادی و ...در راستای
خودمدیریتی با حفظ تفاوتمندهای خویش به سازماندهی ویژه دست زنند.
ت خواهند پرداخت.
 -14همهی سازمانها طبق مبانی سیاست دموکراتیک به فعالی 
 -15با نهادینهسازی نقش زنان و جوانان که نیروهای محرک و پویای هر جامعهای هستند به تغییر و تحول ساختارهای
موجود میپردازد.
 -16تشکیل هیئتی جهت نظارت بر رعایت حق مساوی زنان و مردان در همهی عرصههای خودمدیریتی دموکراتیک .در
صورتی که شخص و یا نهادی که این حقوق را نادیده بگیرد مورد محاسبه قرار خواهد گرفت .جهت جلوگیری از این جمله
مسائل نیز تدابیر الزم اتخاذ خواهند گردید.
بُعد اجتماعی
جهت تداوم و پیشرفت هر جامعهای نقش اخالق و سیاست حیاتی میباشد .در صورتی میتوان از آزادی و حتی موجودیت
جامعهای سخن به میان آورد که این دو اصل پایمال نگردند .لیکن نیروهای قدرتگرا جهت تضعیف این مبانی حیاتی از
بهکارگیری هیچ نیرنگ و مکری دریغ نورزیدند .چراکه امروزه شاهد چنان تراژدیهای المباری هستیم که از همین ذهنیت و
اشکال عملی آن سرچشمه میگیرند .از این نقطهنظر ،زنان بیشترین آسیب را متحمل شدهاند .برای گذار از ذهنیت مزبور و
مشکالت نشأت گرفته از آن نهادینه کردن ذهنیت دموکراتیک شرط اساسی میباشد .زنی که از نیروی آفریدن و پرورش دادن
برخوردار میباشد از نیروی پیشاهنگی کردن جهت پیشرفت و تعمیم نظام دموکراتیک نیز برخوردار خواهد بود .در جامعهای
دموکراتیک روابط اجتماعی بر مبنای اخالق و سیاست شکل میپذیرند .همچنین در این رابطهها احترام متقابل ،مدنظر قرار
دادن تفاوتمندیهای فرهنگی و دینی نیز مستلزم رعایت هستند.

ایدئولوژیک
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زنان نیز بایستی با توسل به اراده و اندیشهی آزاد خویش در این حوزهها حضور یابند .چراکه با اتکا بر این پرنسیبها
پیشرفت و بسط حوزهها در سراسر جامعه شکل میگیرد .زیرا ذهنیت و نظام دموکراتیک با توسل به نیروی ذاتی انسان
و جوامع رشد مییابد .روابط اجتماعی با اتکاء بر منافع مشترک صورت میگیرند .رابطههای شخصی اگر به اخالق و بافت
جامعه ضرر برساند قابل قبول نخواهند بود .جهت تداوم چنین نظامی بایستی روابط موازین و توازن الزمه را رعایت کرد.
تصمیماتی که اتخاذ میگردند نیز از همسانی مستقیم با منافع جامعه برخوردار خواهند بود .چون ساختار جامعه بر بنیان
اشتراکی بودن شکل گرفته است .سرچشمهی اصلی این مهم نیز از نیرو و فعالیت زنان در همهی عرصهها نشأت میگیرد.
هرچقدر سطح آگاهی و شناخت زنان در همهی حوزهها اعم از سیاسی ،روشنفکری ،اخالقی و ...پیشرفت کند ،جامعه نیز
به کمال مطلوب خواهد رسید.
همچنین برای آموزش و پرورش جوانان برخوردی استراتژیک را اساس گرفته و در راستای فعال گذاشتن این نیرو
تالش الزم را انجام خواهد داد .نیازهای آموزش و پرورش کودکان و جوانان باید از سوی نهادهای جامعهی دموکراتیک
تأمین گردیده و خارج از چارچوب محدود و مرزهای نظام دولتی باشند .در این مورد نیز نقش زنان حائز اهمیت میباشد.
برای آموزش و پرورش صحیح ،زنان مؤظفاند کودکان و جوانان را در راستای رسیدن به ذهنیتی آزاد و مبارز آماده سازند.
صیانت و پیشرفت زبان ،فرهنگ ،اخالق ،سیاست و ...در رأس این وظایف قرار دارد .با کودکان رابطهای برقرار میگردد که
متکی بر عالقه و احترام باشد .همینطور جهت ساختن جامعهای سالم به آموزش کودکان اهمیت خاصی داده و هر کس
در راستای فراگیری و آموختن پرنسیبهای اخالقی و سیاسی کوشا خواهد بود.
ش قائل شدن برای
بایستی برای تأمین آرامش و آسایش بزرگساالن محیط و شرایط الزم فراهم گردد .احترام و ارز 
بزرگساالن یکی از مبدأهای اخالقیـاجتماعیست ،برای حفظ مورد مذکور نیز هر کس مسئول میباشد .بصورتی بسیار
طبیعی زنان که نخستین آموزگاران کودکان هستند ،بنابراین نهادینهشدن نظام دموکراتیک نیز از راه ساختن ذهنیتی
سالم ،دموکرات و آزادیخواه میگذرد .جهت تندرستی و سالمت جامعه به نظام آموزشی و ورزش سالم نیاز است .همچنین
ورزش یکی از فعالیتهای اجتماعی است که برای سالمت و بهروزی جامعه الزامیست .مشارکت فعال زنان و جوان در این
عرصه بدون هیچ محدوده و مانعی صورت گرفته و جهت مشارکت زنان تالش انجام گرفته و تداوم مییابد.
خانودهی دموکراتیک و همزیستی آزاد
خانواده یکی از آن نهادهایست که قدرت و گرایشات وابسته به آن به نحوهی مشخص تا بطنش نفوذ کرده و در راستای
ش از هر نهاد دیگری مورد
نهادینه کردن ذهنیت بردگی از هیچ کوششی دریغ نورزیده است .خانواده نهادیست که بی 
استثمار و استعمار قرار گرفته است .روابطی که متکی بر اخالق و سیاست اجتماعی باشند زوال یافتهاند .نهاد خانوادهی
موجود به جای ژرفتر کردن ابعاد مسائل اجتماعی بایستی در راستای سرعتبخشی به گذار و حل مسائل اهتمام ورزد.
خانوادهی دموکراتیک ،مناسباتی را که با اتکا بر پدیدههای قدرت و ذهنیت مردساالر شکل میگیرند را رد کرده و به
احترام ،شناخت ،آگاهی ،تفاهم و درک متقابل اهمیت میدهد .در مقابل خانوادهی دولتی شدهی امروزی ،مدل خانودهی
دموکراتیک اساس گرفته خواهدشد .در خانوادهی مذبور ،مناسبات زن و مرد با احترام به ارادهی متقابل ،همفکری ،درک
نیاز و خواستههای یکدیگر شکل خواهند پذیرفت .زیرا منشأ همهی روابط اجتماعی از مناسبات صحیح بین زن و مرد
صورت میگیرد .هکذا ،برای بنیان جامعهای دموکراتیک نیاز به مناسبات آزاد بین زن و مرد است .مناسبات میان زن و
مرد با تغییر به ذهنیتی دموکراتیک و عاری از هر گونه اشکال آغشته به پدیدهی قدرت ،امکانپذیر میباشند .در بستر
خانودهای دموکراتیک مناسباتی که متکی بر ذهنیت ملکیتگرایی و نگرش برتریتدادن جنسی بر جنس دیگر باشند وجود
نخواهد داشت .برعکس اگر تفاهمی وجود نداشته باشد در صورت طلب هر کدام از طرفین روابط مشترک به اتمام میرسد.
خواسته و نظر هر کدام از طرفین مدنظر بوده و کسی مجبور به قبول دیگری در صورت عدم رضایت نمیباشد .اگر نهاد
خانواده مبانی اخالقی و سیاسی را رعایت نکند ،نمیتواند برای نظام دموکراتیک اجتماعی مفید واقع شود .باید بر این امر
ت اجتماعی شکل میگیرد .در بستر جامعهای دموکراتیک میتوان
واقف بود که همزیستی آزاد در راستای رسیدن به حقیق 
به عشق و ارادهی آزاد دست یافت .چراکه تا گذار از ذهنیت دولتگرا و قدرتگرا صورت نگیرد ،شکلگیری مناسبات آزاد
و حقیقی نیز امکانپذیر نمینماید.
بر همین مبنا
 -1همهی روابط اجتماعی بر مبانی اخالقی و سیاسی شکل خواهند گرفت .در این روابط ،مبدأ برابری ،آزادی انتخاب
و نظردهی ،ارادهی تصمیمگیری و ...مدنظر میباشد.
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 -2زنان در عرصههای اجتماعی با هویت سازمانی خویش مشارکت خواهند ُجست .برخوردهای که متکی بر ذهنیت
تجاوزکار نظام حاکم هستند را به هیچوجه قبول نکرده و در صورت بروز چنین تهدیدهای نیز برخوردهای الزم صورت خواهند
گرفت .
 -3پرنیسب اصلی و اخالقیای که در سطح جامعه بایستی مدنظر گرفته شود ،احترام و صیانت از ارزشهای مادی و معنوی
خواهد بود که با رنج زنان در ارتباط است.
 -4تشکیل خانواد های دموکراتیک و آزاد با رضایت طرفین میسر میباشد .در مقابل ازدواجهایی که بدونرضایت طرفین،
با تهدیدهای خانواده ،جهت رفع نیازهای اقتصادی خانوادهی هر دو طرف ،زن ب ه زنی ،قراردادهایی که به مانند حلقهی بردگی
زن و مرد را مجبور تشکیل خانواده میکنند ،مبارزهای همهجانبه صورت خواهد گرفت و در راستای گذار از این مسائل نیز نیاز
به آموزش جامعه و ارتقاء سطح آگاهی و فرهنگی است .برای انجام این مهم نیز تالش الزم صورت خواهد گرفت.
 -5برای تداوم چنین خانوادهای زن و مرد باید از خصلت مسئولیتپذیری ،مساواتطلبی ،عادل و آزادمنشی برخوردار
باشند.
 -6هر یک از اعضای خانواده جهت گذار از ذهنیت قدرتگرا و دولتگرا و تشکیل خانوادهای دموکراتیک به مبارزهای
بیامان و بیوقفه و بصورتی سازماندهی شده ،دست خواهند زد.
 -7در راستای بنیاننهادن خانواد های دموکراتیکبهعنوان گام نخست همهی زنان مؤظف آموزش و تغییر ذهنیت مردان
هستند.
 -8تصمیمات مرتبط با خانواده با شرکت و نگرش مشترک همهی اعضا اتخاذ خواهند شد.
 -9همزیستی مشترک بر مبنای ذهنیت دموکراتیک زن و مرد امکانپذیر میباشد .بنابراین یکی دیگر از شروط اساسی
دموکراتیزهنمودن جامعه از تغییرات مهمی که بایستی در ذهنیت مرد ایجاد شود ،نشأت میگیرد.
 -10برای بچهدار شدن نیز اراده و ترجیح زن شرط است.
 -11در قبال آموزش و پرورش صحیح کودکان نخست مادر و پدر و دوم نیز همهی افراد جامعه مسئول میباشند.
 -12زبان مادری از اساسیترین شرط آموزش و پرورش کودکان خواهد بود .اجرای این پرنسیب در محیط خانواده نیز
یکی از مهمترین ملزومات است.
 -13هر گونه برخوردی که کودکان را استثمار کند جرم اجتماعی محسوب شده و بنا به واجبات آن برخورد خواهد شد.
 -14کودکانی که قربانی جنگ شدهاند آموزش و پرورش آنها از سوی نهادهای دموکراتیک اجتماعی صورت میپذیرد.
 -15زنان جوان در نهاد جامعهی اخالقی و سیاسی با سازماندهی خویش به فعالیت خواهند پرداخت.
 -16زنان جوان در مقابل خشونت ،فحشاء ،ازدواج در سن کم و ...به مبارزه خواهند پرداخت .سازماندهی خود را مبنا قرار
داده و جهت پیشبرد آن در تمام عرصه اهتمام الزم را به خرج خواهند داد.
ی ـ اجتماعی سوق میدهد،
 -17در برابر همهی نهادهای دولتی و قدرتگرا که جوانان را به کارهای خارج از مبانی اخالق 
مبارزه صورت میپذیرد.
 -18تأسیس نهادهای آموزش و پرورشی خارج از حاکمیت نظام و تالش جهت گذار از ذهنیت استثمارگر و جنسیتگرا
در راستای برقراری حیاتی آزاد و دموکراتیک از شروط اساسی نظام خودمدیریتی دموکراتیک میباشد.
 -19مالکیت در سطح خانواده گرایشی منفور و واپسگراست .جهت رعایت حقوق جوانان و زنان از سوی نهادهای
دموکراتیک نظارت صورت خواهد گرفت.
 -20تأمین امکانات الزم از سوی جامعه برای مراقبت ،راحتی و محیا کردن محیطی مطلوب ،تأمین نیازهای زندگی
بزرگساالن درنظر گرفته خواهند شد.
ش و اندوختههای گذشتهی جوامع میباشند .لذا احترام و عالقه به سالمندان نشانهی بزرگمنشی هر
 -21سالمندان ارز 
انسانیست .برای رسیدن به چنین نگرشی نیز دستیافتن به ذهنیت دموکراتیک الزامیست.
 -22سالمندان از عرصههای تولیدی اجتماعی دور نخواهند شد .هر کسی به اندازهی توان و قابلیت خود در این عرصهها
مشارکت خواهد ُجست.
 -23در چارچوب بینش خودمدیریتی دموکراتیک حقوق اقلیتهای دینیـمذهبی ،فرهنگی و ...رعایت خواهد شد.
 -24همهی اعضای جامعه با زبان مادری خود به خواندن و نوشتن خواهند پرداخت.
 -25سیستم آموزشی جامعهی دموکراتیک؛ در مقابل نظام آموزشی کاپیتالیستی که نژادپراستی ،جنسیتگرایی اجتماعی،
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علمگرایی ،دینگرایی را ترویج میدهد ،بسان یک آلترناتیو نیرومند است.
 -26در نظام تندرستی اجتماعی نیز مواردی که مدنظر قرار بگیرند وجود دارند .تندرستی مادر و فرزند یکی از شروط
اساسیست.
 -27از همهی محصوالت الکلی و مخدرات که برای سالمتی روح و جسم فرد و جامعه مضر میباشند ،پرهیز خواهد
شد.
 -28برای سالمتی جامعه فعالیتهای ورزشی انجام گرفته و نهادهای مربوطه درست خواهند شد.
بُعد حقوقی
امروزه سطح روابط فردی و اجتماعی ،معیارهای اخالقی و سیاسی افول چشمگیری به خود گرفتهاند .پدیدهی اخالق
که وجدان جمعی جامعه است توسط اشکال واپسگرای دولتی تضعیف میگردد .در صددند به جای اخالق ،حقوق را
جایگزین نموده و به جای سیاست ،سلسله مراتب اداری را .لیکن حقوق به جای دفاع و صیانت از ارزشهای اجتماعی
جهت نیروبخشی و گستردهتر کردن ابعاد جامعهستیز قدرتگرایـ دولتی کار میکند .همچنین برای مشروعیتبخشی
به وجههی کری ه دولتی خدمت میکند .حقوقی که دارای وجههی جنسیتگرا و دولتگراست ،هرگز قادر به دفاع از حق
طبیعی افراد و جامعه نیست .جامعه پدیدهای سیال و منعطف است .اما حقوق پدیدهایست که به تمامی با مقرارتی خشک
ش میرود .حقوق مغایر با ذاتیست که همیشه در حال تغییر و تحول است .یعنی مغایر با مبانی فلسفیست.
و سرد پی 
حقوق دولتی از مردان و عملکردهای آنها دفاع کرده و زنان را از مشارکت مساوی در تمامی عرصههای حیاتی محروم
میکند .درچارچوب این حقوق امتیاز مردبودن به معنای امتیازاتیست که از سوی خدا به آنها عطف شده است .چنانکه
نهادهای حقوقی از هیچ تالشی جهت مبرا ساختن مردان از عملکردهای که جرم اجتماعی محسوب میشوند ،دریغ
نمیورزند .در محدودهی نهاد مزبور کسانی که بیشتر مرتکب جرم میشوند کمتر به مجازات میرسند .و به زنان که قربانی
اصلی این ذهنیت تبعیضآلود هستند بیشترین آسیب رسیده است .بیشک اگر با نگاهی ژرف به تاریخ انسانیت بنگریم به
نمونههای زیادی که گویای این واقعیت المباراند ،برمیخوریم .تاریخی که گویی برای زنان به جز درد ،سختی ،رنج برباد
رفته ،نکوهش ،مالمت و ...چیز دیگری بیان نمیکند .در واقع نهادهای حقوقی موجود ،مدافعان اصلی مقصرانی هستند که
امروزه انسانیت بهخاطر عملکردهایشان در عذاب است .از سوی دیگر نبایستی توقع داشت که صرف با متوسل شدن به
روشهای حقوقی میتوان مسائل اجتماعی را حل کرد .زیرا تاریخ سرشار از چنین آزمونهای ناموفق است.
چالشی که امروزه در میان هر دو جنس مخالف در حال جریان است ،چالشی تاریخی ،اجتماعی و ریشهدار است.
تردیدی در این نیست که حل معضل موجود مستلزم گسترش و بسط نهادهای اخالقی و سیاسیست .حقوق اگر با همهی
ابعادش منافع جامعه را در نظر بگیرد و جهت صیانت از آنها بکوشد ،میتواند معنادار باشد .بر مبنای همین پایهها اراده
و ترجیح آزاد فرد و جامعه مدنظر قرار خواهد گرفت .جهت رعایت حقوقی مساوی در چارچوب سیاست دموکراتیک
بایستی این نهاد از نو بازسازی گردد .بایستی این نهاد را از طرز نگرش جنسیتگرا = قدرتگرا عاری ساخته و از انحصار
طبقهی قضات و ...رهانید .همانگونه که دموکراسی بدون جامعه ممکن نخواهد بود ،حقوق نیز بدون در نظرگرفتن
منافع جامعه هرگز نمیتواند دموکراتیک گردد .زیرا دموکراسی بیان واقعی ارادهی آزاد جامعه است با صیانت از همین
موارد ذکر شده حقوق میتواند معنادار گردد .اگر به اخالق توجه الزم شود حقوق نیز بسان ابزاری جهت چارهیابینمودن
مشکالت میتواند فعال باشد .اگر حقوق در چارچوب جامعهی دموکراتیک کار کند میتواند متمم اخالق نه نفیگر آن
باشد .مهم این است که بتوان رابطهی اخالق و حقوق را به شکلی دموکراتیک بنا نهاد .اگر این روابط بصورتی مناسب
برقرار گردد ،هم برای زن و هم برای جامعه مثمرثمر خواهد بود .از این نقطهنظر نهاد مؤظف است جهت از بین بردن
سیاست نفی و انکار که سالیان درازیست بر جوامع و بهویژه جامعهی کورد روا میگردد ،به مبارزهای عادالنه بپردازد.
نظامهای استعمارگر و حاکم بر کوردستان سالهاست که با توسل به ذهنیت مذکور به هرگونه بیحقوقی دست میزنند.
سیاستی که بصورتی متواتر به تجاوز ،زندانی کردن ،هرگونه اعمال نظیر خشونت و ...پرداخته است .بیشترین آسیبها
نیز متوجه زنان شده است.
در چارچوب خودمدیریتی دموکراتیک هم در سطح ملی و هم بینالمللی با احترام و در نظرگرفتن اراد ه و ترجیح زنان
از ارجحیت محسوب میشود .بدینسان زنان کوردستانی به طور مستقیم در همهی عرصههای نظام خودمدیریتی جهت
کسب جایگاه و منزلت خویش مشارکت خواهند جست.
بایستی توسط نهادهای دیگر نیز صیانت از ارزشهای مادی و معنوی که زنان با دسترنج خود به آن میرسند ،انجام
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گیرد .ضرورت وجود سازمان و سازماندهی شدن برای زنان هر کجا باشند و از کدام نژاد و معتقد به کدام دین و مذهب که
باشند فرق نمیکند ،الزامیست.
 -1سازماندهی زنان ،یکی از پرنسیبهای مبارزهی دموکراتیک است .زیرا ،زن سازماندهی نشده فاقد شانس پیروزیست.
 -2خلق کورد با تکیه بر موقعیت کوردستان دموکراتیک و خودگردان به تداوم روابط حقوقی با دولتهای حاکم بر
کوردستان خواهد پرداخت.
 -3زنان بدون اینکه مرز و موانع داخلی و خارجی را برای خود مانعساز بدانند بر اصل دموکراسی و برابری ابرام ورزیده و
سرمشق مبارزه و سازماندهی خویش قرار میدهند.
 -4در نظام خودمدیریتی دموکراتیک همهی اقلیتهای دینیـ مذهبی ،نهادهای فرهنگی ،روشنفکری و ...بعنوان فاکتورهای
کلیدی نقش ایفا میکنند.
 -5با اتکاء بر نیروی ذاتی و اعتمادبهنفس در مبارزهی آزادیخواهی کسب موفقیت را چند برابر میسازد .برای همین
تصمیم انتخاب و رد با خود گروه است.
 -6باید در همهی عرصهها با تکیه بر اصل تمایز مثبت جهت رعایت حقوق زنان ،سازماندهی و فعالیت صورت پذیرد.
بُعد دفاع ذاتی
تأسیس واحدهای دفاع ذاتی یکی از موارد اجتنابناپذیر زندگی خواهند بود .زیرا حتی یک موجود زنده را نمیتوان یافت
که فاقد مقولهی دفاع ذاتی باشد .هنگامی که هر عنصری از حالت خوددفاعی و یا مقاومت خارج گشته با مشکل تجزیه و خطر
استحالهشدن مواجه میگردد .دفاع ذاتی حالت منسجم و فشردهشدهی سیاست دموکراتیک است .دفاع ذاتی برای سیاست و
اخالق جامعه دربردارندهی نقش کارکردی و حیاتیست .همهی روابط و مناسبات اجتماعی مستلزم شناخت و آگاهی هستند.
این مناسبات بر اساسی که بدون تعمیق بخشیدن به تفکیک سوبژهـابژه ،نفی اراده و یکدستساز که بنیان این تفکیک از
ذهنیت قدرتگرا نشأت میگیرد ،شکل خواهند گرفت .بنابراین جهت پیشگیری و رهائی از سیاست نفی و نابودی بر اصل دفاع
ذاتی اهتمام ورزیدن الزامی میباشد .با رعایت این اصل ،زنان بایستی مورد مذکور را همسان با شرط تداوم حیات آزادانه بدانند.
دفاع ذاتی حق مسلم هر موجودی است .بنابراین همهی اقشار اجتماع در راستای دفاع و صیانت از ارزشهای مشترک مسئولند.
چنانکه اگر همهی فرهنگ و تفاومندیهای موجود در اجتماعی حفظ شوند میتوان از رویکردی دموکراتیک بحث به میان
آورد .در غیر این صورت جوامعی که فاقد کارکرد دفاع ذاتی باشند محکوم به استحاله شدن و شباهت یافتن با غیر خود هستند.
زنان بایستی جهت دفاع از خود در همهی نهادها به تأسیس واحدهای دفاع ذاتی دست بزنند .این حق طبیعی هر زنیست.
پیشرفت و گسترش مبارزهای مبنی بر بینش دموکراتیک در عرصههای اجتماعی بامعنا خواهد بود .همچنین بایستی در
راستای از بین بردن خشونت خانگی و اجتماعی ،جهت کسب آزادی زنان مبارزهای ُمصرانه و همهجانبه صورت گیرد .زنی که
فاقد آگاهی و دانش دفاع ذاتی باشد ،نه میتواند از خود و نه از ارزشهای اجتماعی محافظت کند .از سویی اگر زنان از این
لحاظ به هوشیاری الزم برسند جسارت اعمال روشهای خشونتزا غیرممکن میباشد.
براین مبنا
 -1زنان در مقابل همهی حوزههای دولتیشده با بنانهادن واحدهای دفاع ذاتی از حق طبیعی خود دفاع خواهد کرد.
 -2دفاع ذاتی همسان با اصل اخالق و سیاست اجتماعی پیشرفت مینماید.
 -3صیانت از اصل دفاع ذاتی وظیفهی جامعه و نبایستی به هیچ نیروی دولتـقدرتگرا محول شود .پایبندی به اصل
مذکور مقولهایست اجتنابناپذیر.
 -4دفاع ذاتی از جمل ه مقولههایست که موانع سر راه سیاست دموکراتیک را برداشته و جهت پیشرفت آن اهتمام الزم را
به خرج میدهد.
 -5واحدهای دفاع ذاتی از ساختاری دموکراتیک و مردمی برخوردار بوده و وابسته به نظام خودمدیریتی اجتماعی میباشد.
در همهی حوزههایی که زنان به سازماندهی دست زدهاند اعم از کمون ،مجلس ،تعاونی و ...بایستی واحدهای دفاع ذاتی نیز
سازماندهی گردند .به اقتضای مبارزهای دموکراتیک و موفق بایستی این اصل را مدنظر قرار داد.
 -6زنان در برابر هرگونه روشی که موجب استثمار و تخریب در عرصههای فرهنگی ،اکولوژی ،اقتصادی ،نظامی و ...شود
دست به سازماندهی و مبارزه خواهند زد.
 -7واحدهای دفاع ذاتی تحت نظارت نهادهای جامعه دموکراتیک به فعالیت میپردازند.
 -8جامعه با مبارزه و سازماندهی خواهد توانست از وقوع مسائل و تراژدیهای مانند قتلعام ،نسلکشی ،کوچ اجباری و...
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جلوگیری به عمل آورد.
 -9هیچگونه برخوردی که به استثمار و استعمار زنان و جامعه میانجامد اجازه داده نخواهد شد.
 -10بایستی مبارزهی زنان عاری از هرگونه رابطه و رویکرد دولتگرا و جنسیتگرا باشد.
 -11زنان کورد نیز مبارزهای مستمر و منسجم در برابر سیاست نفی و انکار که بر خلق کورد در طول تاریخ تحمیل
و اجرا شده را ارتقاء خواهند داد.
 -12در راستای صیانت از
ارزشهای اجتماعی ،تاریخی
و جغرافیک زنان کورد از
مسئولیتهای تاریخی برخوردارند.
بُعد فرهنگی
از
اندوختهای
فرهنگ
ارزشهای مادی و معنویست که
سیاق زندگی جوامع را مشخص
میسازد .متبلور ارزشهایست که
در طول تاریخ یک جامعه بدان
دست یازیده و حافظهی اجتماع نیز
بر همین مبنا شکل گرفته است.
عرصهای میباشد که استعدادهای انسان در آن شکوفا شده و نتایج مطلوب و ماندگاری را به بار میآورد .در جامعه
تفاوتمندیهای فرهنگی برحسب طبیعی بودنشان است .این تفاوت بنابر رابطهای که انسان با پیرامون خویش برقرار
ی تلقی میگردد .این غنا
میسازد ،شکل میپذیرد .همین گوناگون بودن به معنای غنای بیش از اندازهی موجود در گیت 
زمانی بامعنا خواهد بود که حوزههای فرهنگی خارج از محدودهی دولتـ ملت قرار گیرند .لیکن امروزه جامعهی انسانی
مدیون رنج و زحماتیست که زن در مراحل متواتر تاریخی جهت پیشرفت و تداوم این ارزشها انجام داده است .بدینسان،
زنان دارای نقش تعیینکنندهای در این حوزهی بودهاند .لذا نادیدهگرفتن این مورد مهم ،همچنین طرد و یا محدود کردن
زنان در این عرصه خطای بزرگی محسوب میگردد .نیروی زن ،نیروی اساسی تداوم و صیانت از واقعیت مذکور است.
قتلعامهای فرهنگی ،آسیمیالسیون و ...به معنای ضربه زدن بر فرهنگ مادرـزن است.
ایدئولوژی دولتـ قدرتگرا با تمام توان خود به راهکارهای آسیمیلهکردن و ذوبنمودن فرهنگها میپردازد.
بیفرهنگی را رواج میدهد .این در حالیست که هیچ جامعهای نمیتواند فاقد فرهنگ باشد و به موجودیت خود ادامه
دهد .اگر درصورت استثنا به چنین مواردی نیز بربخوریم ،بدینمعناست که مورد بحث به تمامی زندگی بردگیگونه را
ترجیح داده است .چراکه ،نظام حاکم به تحلیل بردن فرهنگ جهت تداوم بیفرهنگی خود میپردازد .نظام مدرنیتهی
کاپیتالیست به بهای نابودی غنای فرهنگها در تالش تداوم نظام هموژنگرای خویش است .یکی از ابزارهای که در این
عرصه به کار میگیرد را نیز رواج بیش از اندازهی صنعتگراییست .صنعتگرایی که هر روز بر پیکر فرهنگ و اقتصاد
اجتماعی زخمی تازه برجای میگذارد .فرهنگ صنعتگرایی که توسط رسانههای گروهی به تبلیغات گسترده آن دست
میزنند ،رواج یافته و هر روز بیش از روز دیگر جامعه را به سوی جامعهای بیمار و مصرفگرا سوق میدهد .نظام مدرنیتهی
کاپتیالیستی توسط راهکارهای قدرتطلب خود سعی دارد جامعه را به خود وابسته و محتاج سازد .هر چیزی که به بازار
عرضه میگردد جهت کسب سود بیشینه و انباشت سرمایه بهکار گرفته میشود .نه برای تداوم فرهنگ و عادات اجتماعی.
جامعه بهشدت زیر بمباران ذهنی قرار گرفته که هر روز دچار خسران و تخریبات جبرانناپذیری میشود.
بنابراین الزامیست که در راستای راکد گذاشتن همهی ترفند و حیلههای نظام حاکم مبارزهای مستمر و منسجم
صورت گیرد .مبارزه بر مبنای منش و بینشی که به هیچ گونه سیاست یکدستساز و انکارگر میدان جوالن نمیدهد.
نظام مدرنتیهی کاپیتالیستی با توسل به راهکاری خاص خویش جهت بردهکردن جامعه به تضعیف فرهنگ آن جامعه
میپردازد .چنانکه شاهد اوجگیری بردگی تحمیلی بر زن در این عرصه هستیم .درحالی که رنج و حضور زن به این عرصه
موجودیت و تداوم میبخشد .انکار این مسئله سفسطهبازی بیش نخواهد بود .به میزانی که بردگی زنان در جامعهای
تعمیق یابد به همان میزان نیز ارزشهای آن جامعه با خطر نابودی مواجه خواهند شد.اند .میتوان به جامعهای امید و
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ایمان داشت که زنانش آزاد باشند .زیرا همهی اندوختههای اجتماعی با مشارکت و ازخودگذشتگیهای بیشاز اندازهی زنان
کسب شده و میشوند .مبدأ اساسی که زنان با اتکا بر آن به آموزش و پرورش کودکان میپردازند ،تعمیمدادن و تداوم فرهنگ
آن جامعه میباشد.
اگر با دیدی ملکیتگرا ،شئمانند ،خوارکننده و ...با زنان برخورد شود خارج از اخالق جامعهی دموکراتیک بوده و در
مقابلش مبارزهی الزم انجام خواهد گرفت .زنان در همهی عرصهها و همهی نقاط دنیا با مشکالت مشابه روبهرویند .اما مورد
حائز اهمیت تالش الزم را جهت کسب حقوق طبیعی خویش نشان دادن است .البته که وضعیت موجود زنان اسفبار است.
مشکالت جنسیتیـهویتی ،روحیـروانی ،جسمیـفکری ،ملی و ...بیشاز حد تصوراند .ولی در عوض همیشه زنان به دنبال
ندای درون خویش که آزادی را نوید میداد بودهاند .هر جا امکانی پیش بیاید زنان برای رسیدن به آزادی از آن استفاده کرده
و از هیچ گونه تالشی دریغ نمیورزند .بنابراین تحت هر شرایطی بایستی از حق طبیعی خویش دفاع کرده و بیش از این به
ذهنیت زنستیز فرصت داده نشود.
خلق کورد از تاریخ کهن برخوردار و دارای ارزشهای مادیـمعنوی نیرومندی میباشد .جنبش آزادیخواهی خلق کورد
نیز جهت صیانت و تداوم این ارزشها مبارزهای گسترده و همهجانبه را در سطح ملی و جهانی انجام میدهد .برای همین هر
شخص آزادیخواهی نیز مؤظف است از این مبارزه استقبال کرده و گام به میدان مبارزه بگذارد .زیرا امروزه در سطح کوردستان
ی فرهنگیـفیزیکی ،غارت ارزشهای
جنگ هستی و نیستی در جریان است .علیرغم ا ِعمال هرگونه سیاست ارعاب ،نسلکش 
تاریخی ،زندان ،مزدورسازی ،تجاوز ،فقر و ...به مبارزهی خویش ادامه داده و فراگیر خواهیم ساخت .چنانکه در همهي عرصهها
ی خواهد بود .برای شهروندان دیگر کوردستانی نیز حق آموزش به زبان
برای هر کوردی آموختن و یادگیری زبان مادریش الزام 
مادریشان محفوظ میباشد .زنان برحسب نقش برجستهیشان در این عرصه بایستی در قبال نهادینهکردن این مقوله بیشتر
کوشا باشند .بر این مبنا تأسیس آکادمی و دبستانها جهت آموزش زبان و فرهنگ کوردی امری اغماضناپذیر است.
بر این مبنا
 -1کوردها هر جا که باشند بایستی برای آموزش و پرورش دارای حق تأسیس مدارس و تحصیل به زبان مادری باشند.
 -2در نظام خودمدیریتی دموکراتیک کوردستان هر کس دارای چه زبان و فرهنگی باشد از حق بیان و آموزش به زبان
مادری برخودار خواهد بود.
 -3نظام خودمدیریتی دموکراتیک برای همهی تفاوتمندیهای فرهنگی ،مذهبیـدینی و ...ارزش قائل بوده و از آنها
پاسداری میکند .همچنین در راستای غناسازی فرهنگهای موجود در خاورمیانه ایجاد روابطی گرم و دوستانه را مبنا قرار
میدهد.
 -4در مقابل اَعمالی که موجب همانندسازی ،کوچ اجباری ،نسلکشی فرهنگی و ...میشوند ،مبارزه صورت میگیرد.
 -5نقش زنان از فاکتورهای اساسی غنابخشی و محافظت فرهنگی بهشمار میآید .طبق ذهنیت آزادیخواه و مساواتطلب
نظام کنفدرالیسم دموکراتیک ،حضور زنان در این عرصه حیاتی میباشد.
 -6هر مادری نیز بنابر پایبندی به اصل دموکراسی هم در قبال آموزش فرزندان خود و هم در قبال جامعه مسئول است.
در صورت مواجه شدن با مشکالت نیز مبارزه بر اساس روشهای دموکراتیک امکانپذیر میباشد.
 -7فرهنگ مادر یکی از ارزشهای مقدس جامعهی انسانی محسوب میشود .جهت صیانت و پاسداری از این فرهنگ
هر کس و بهیژه زنان بایستی اهتمام الزم را به خرج دهند .بسط و گسترشدهی واحدهای دفاع ذاتی نیز روش مبارزهای
دموکراتیک بهشمار میآید.
 -8زنان با پیشاهنگی کردن و ایجاد انقالبی اجتماعی هم در سطح منطقهای هم جهانی ،با دایرکردن مؤسسههای
روشنفکری و فرهنگی به سازماندهی خویش ادامه خواهد داد.
 -9از روستا گرفته تا شهر و ...افتتاح نهادهای آموزشی و روشنفکری زنان صورت میپذیرد.
 -10در نظام خودمدیریتی دموکراتیک سعی در بازگشایی پارکهای آزاد ،ایجاد عرصههای امن جهت زندگی کردن و
پیشبرد فعالیتهای روزانه و ...برای زنان میشود.
 -11بایستی زنان در راستای پیشرفت و پیشبرد ارزشهای فرهنگی مانند موسیقی ،ادبیات ،هنر ،فولکلور(اعتقادات ،آداب
و رسوم قديمي واجدادي) و ...بکوشند.
 -12جهت مستحکمتر نمودن اتحاد و همبستگی بین زنان ،گسترش عرصههای مختلف فرهنگیـهنری را مدنظر خواهیم
گرفت.
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 -13حقایقی که در عرصههای مختلف ایدئولوژیکی ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و ...صورت میگیرند ،توسط مطبوعات
و رسانههای گروهی که با پایبندی به اصل دموکراسی به فعالیت میپردازند با همهی جامعه در میان گذاشته خواهند شد.
 -14در برابر همهی گرایشات تبعیضآمیز و فرادست که امروزه به ابزار تبلیغاتی رسانهها مبدل شدهاند ،مبارزه
دموکراتیک انجام میگیرد .بایستی رسانهها مبرا از هرگونه گرایش ضرررسان به فعالیت بپردازند.
 -15برنامههای مانند فیلم ،سریال ،کلیپ ،تبلیغات تلویزیونی و ...که با توسل به آنها از زنان استفادهی ابزاری میشود
ممنوع گشته و جهت پایانبخشی به چنین برخوردهایی نیز تالش الزم انجام خواهد گرفت.
 -16در برابر مادههای قانون اساسی که متکی بر ذهنیتی جنسیتگرا ،تبعیضآمیز ،سرکوبگر شکل گرفتهاند مقابله و
مبارزه صورت خواهد گرفت و برای تغییر این قوانین نیز بستر الزم فراهم میگردد.
 -17دایر کردن مطبوعات و رسانههای مختص به زنان الزامیست .جهت پیروزی در عرصهی فکریـایدئولوژیکی
موجودیت چنین نهادهایی اجباریست.
 -18آژانسهای خبری ،جهت اطالعرسانی و پوششدهی خبرهای مرتبط با زنان ،دایر میگردد.
بُعد اقتصادی
میتوان اقتصاد را این گونه بازگو نمود :عمل برآوردهسازی
نیازهای مادی جامعه و صورت نهادینه و مقراراتی آن .کلمهی
اقتصاد به معنای قوانین خانه است .به دگر گفتمان قوانینی
میباشند که به دست زنان وضع شدهاند .لذا میتوان با اتکاء
بر اسناد تاریخی ،اینکه زنان بیش از هر کس در این عرصه
فعال بوده و رنج کشیدهاند ،اکتفا کرد .حتی اگر بگوییم که
عرصهی اقتصاد ،در واقع عرصهی رنج زنان بوده و میباشد،
صحیحتر خواهد بود .بنابراین عرصهی اقتصاد ،عرصهی حرفهی
زنان است .شایانذکر است که ،این پیوستگی در طول تاریخ تا
به حال بصورتی بسیار طبیعی شکل و تداوم یافته است .همچنین عرصهایست که بعدها به انحصار نیروهای کاپیتالیستی
درآمده و به استثمار دسترنج زنان میپردازد .لذا میتوان گفت که نظام مدرنیتهی کاپیتالیستی بزرگترین دشمن زن و
اقتصاد است .سرشت جامعه با مقول های بهنام «جمعگرایی» تنیده شده و خوگرفته است .چنانکه پایبندی به این اصل
شرط اساسی تداوم حیات محسوب میشود .در فعالیتهای اقتصاد نیز این مقوله مدنظر قرار گرفته شده است .اقتصاد
اجتماعی نیز بصورت دستجمعی(کلکتیو) و با مشارکت همهی افراد جامعه میتواند رونق یابد .در واقع کاپیتالیسم با
به انحصار درآوردن عرصهی اقتصاد بیشترین ضربه را بر پیکر اقتصاد وارد ساخته است .زیرا اقتصاد را نه برای رفع و
فراهمنمودن نیازهای اجتماعی بلکه جهت کسب سود بیشینه و انباشت سرمایه برای قشر خاصی بهکار گرفته و بدینگونه
آن را از مضمونش تهی کردهاند .این درحالیست که دایرهی اقتصاد ،صحنهی فعالیتهای جمعی و دموکراتیک یک جامعه
محسوب میگردد .نفی و طرد زن در این عرصه موجب بیعدالتی و تشدید مشکالت روزافزون در جامعه شده است .رعایت
دموکراسی بیش از هر جایی در این عرصه احساس میشود .هیچ فعالیتی نیز نمیتواند به اندازهی فعالیتهای اقتصادی
برای جامعه مفید ،اخالقی و سیاسی باشد .بر مبنای سیاست دموکراتیک تعریف تازهای از اقتصاد نیز صورت گرفته است.
اقتصاد نه برای انحصار دولتی و خصوصی ،بلکه جهت رفاه و آسایش جامعه میباشد .انحصار و استثمار اقتصادی امری
غیرقابل قبول است .جهت ریشهکن کردن ذهنیت مزبور نیز مبارزهای منسجم و متداوم الزم است .زیرا اقتصاد بر مبنای
اخالق و سیاست اجتماعی پیشرفت خواهد کرد .هیچ انسانی را فاقد کارکرد و بیفایده نمیتوان یافت .جهت تداوم حیاتی
مفید هر کس نیاز به تحرک دارد .چهبسا این تحرک در راستای رفاه ،آسایش ،امنیت و پیشرفت صورت گیرد.
با انحصاری کردن عرصهی اقتصاد روابط طبیعی شهر و روستا نیز دگرگون شده است .سیاست فقر ،بیکاری و
گرسنهگی را بهمنظور وابستهسازی جامعه به خویش بسط میدهند .راهحل وراهگذار از این مخمصه با توجه نمودن به
مقولهی اجتماعی کردن اقتصاد و تحویل به صاحب واقعیاش ،میسر میگردد .در راستای نوسازی اقتصاد و بهبود این
عرصه ،نظام خودمدیریتی دموکراتیک در برابر صنعتگرایی(اندوستریالیسم) پروژهی «بازگشت از شهر به روستا و پیشبرد
زراعت» را نهادین ه میسازد .با استقبال از این پروژ ه هر کس میتواند به حس تعلق خود به خاک و سرزمینش پایبند
بوده و در راستای زندهنگه داشتنش کوشا باشد .تنها بدینصورت میتوانیم زندگیای بامعنی داشته باشیم .بازگشت به
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خاکی که نقش مادر را ایفا میکند .شاید بدینوسیله بتوان به التیام زخمیهایی که سالیان سال است بر پیکر این مادر باارزش
با توسعهی پروژههایی چون سدسازی ،برجسازی ،ساختن بیرویهی آسمانخراشها ،خشکاندن دریاچ ه و رودخانهها ،تخریب
جنگل و مراتع طبیعی ،آلودگی هوا ،آلودگی صوتی و ...پرداخت.
برحسب این شرط حیاتی بایستی هر یک از افراد جامعه بسیج شده و اجازهی پیشروی بیش از این را از دشمنان اقتصاد،
طبیعت و جامعه سلب کنند .زنان نیز حق دارند از اقتصاد طبیعی برخوردار باشند .فعالیت و مشارکت چشمگیر زنان میتواند
ش قائل شدن به قوانینی که توسط مادرـزن
بر روند دموکراتیزهشدن این عرصه تاثیرات مثبت برجای گذارد .زنان با احترام و ارز 
وضع شدهاند و جهت صیانت از آنها بایستی بیش از توقع الزم تالش کنند .چنانکه تداوم مبارزهای مستحکم ملتزم آزادی
میباشد .بازگشت به روستاها و تأسیس واحدهای اقتصادی ،کمون ،تعاونی و ...میتواند گامی مهم در راستای تحقق پروژهی
رهایی اقتصاد از جنگال نیروهای استثمارگر(کاپیتالیست) محسوب شود.
بر این مبنا
 -1مادر بودن رنج بسیار زیادی در بر دارد .رنجی که هیچ کس توان اندازهگیری و قیمتگذاری بر آن را ندارد .چنان ارزش
واالیست که مبارزه در راهش اعتقاد و پایبندی راسخ میطلبد .زیرا هر کس در جامعه مؤظف است از این ارزش مقدس دفاع
و صیانت به عمل آورد.
 -2بایستی زنان در راستای کسب حقوق طبیعی و برابر خود در این عرصه حتی یک لحظه از مبارزه غافل نشوند.
 -3در عرصهی اقتصاد سازماندهی و پیشرفت نقش زنان الزم است .جهت نظارت بر همهی امور این عرصه نیز هیئتی
مشترک از زنان و مردان تشکیل خواهد شد.
 -4زراعت بنیان فرهنگ مادی و معنوی یک جامعه را تشکیل میدهد .صیانت و پیشرفت از این تشکل شرطی حیاتی به
شمار میآید.
 -5جامعه را به سمت تولیدات مفید و سالم تشویق کردن و از مصرفگرایی جلوگیری به عمل آوردن از وظایف هر کادر
این عرصه محسوب میشود.
 -6هیچ نیرویی در این عرصه حق تعرض ،سوءاستفاده ،غارت و غصب دسترنج زنان را ندارد .در صورت بهوجود آمدن
چنین مشکالتی نیز هم به واحدهای مربوطه جهت برطرف نمودن مسئله رجوع خواهد شد و هم از سوی خود زنان مبارزه
صورت خواهد گرفت.
 -7برای استخدامشدن نظر و فکر زنان راجب به آن کار مدنظر خواهد بود .در حوزهی اقتصاد نیز اصل تمایز مثبت به
منزلهی رعایت حقوق زنان حائز اهمیت میباشد .قائل شدن هر گونه تبعیض در رابطه با زنان محکوم و رد میگردد.
 -8در مقابل مصرفگرایی به مبارزه برخاسته و ترقی و پیشرفت را در تولید اجتماعی میبیند.
 -9جهت رفع فقر ،گرسنگی و بیکاری تالش و کوشش الزم را اساس میگیرد.
 -10از نهادهای چون ورزش ،هنر ،بهداشت و سایر نهادهای اجتماعی بهرهبرداری و کسب سو دـسرمایه ممنوع میباشد.
 -11در برابر هرگونه بهرهبرداری مالی از زنان مقابله و سوءاستفادهی جنسی جرم محسوب میشود .با نهادهای ترویج
فحشا بسختی برخورد خواهد شد.
 -12مبارزهای همهجانبه و بیوقفه جهت ریشهکنی اندوستری و انحصارطلبی که متکی بر غصب هستند را الزامی میداند.
اکو اقتصاد یعنی اقتصادی اکولوژیک را مبنا قرار داده و به تولید میپردازد.
 -13کسی که فاقد دسترنج باشد را جهت فعال شدن در این عرصه آموزش و آماده میسازد.
 -14در راستای اجتماعی کردن تولیدات و دسترنج زنان به روشهای دموکراتیک متوسل میشود.
 -15بسط تعاونیهای زنان را شالودهی رونق اقتصاد جامعهی دموکراتیک میداند.
 -16تعاونی ،نیازهای جامعه را تأمین میکند .اولویتبخشی به تغییر قوانینی که انحصار و سود بیشینه را مشروع میکنند
از جمله مواردی هستند که ضرورت مبارزه را میرسانند.
بُعد اکولوژیک
در جهان هستی همهی موجودات دارای مناسبات همسانی هستند که بدون یکی حیات دیگری با مشکالت مواجه میگردد.
ولی این روابط با مداخالت انسان بر طبیعت و دنیای طبیعی موجودات خطر استحاله شدن و از بین رفتن گونههای متفاوت
هستی بیشتر شده است .بحرانی که به آن فالکتهای طبیعی گفته میشود در نتیجهی این عملکردها به وجود آمدهاند .این
نتایج نیز از همان ذهنیت سرچشمه گرفته که همیشه در پی برقراری حاکمیت مطلق خود بر همهی هستی بوده است .همین
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ذهنیت باعث هرچه ژرفتر شدن بیگانگی انسان با طبیعت شده است .در حالی که استثمار و تخریب طبیعت به معنای از
بینبردن طبیعت انسانی و اجتماعیست .گونههای موجود نظام حاکم بر مبنای ذهنیتی قدرتـ دولتگرا به تالشهای
ش از روز دیگر موجب تراژدیهای
خود جهت فتح دنیا و استثمار ارزشهای طبیعی موجود در عالم هستی هر روز بی 
زیادی میگردند .تا زمانی که سازماندهی کمون و مجلسهای خلق گسترش نیابد و جامعه نیز به ذهنیت اکولوژیک و
دموکراتیک دست نیابد ،نمیتوان گفت که عرص ه بر ذهنیت و نیروهای قدرت ـ دولتگرا تنگ گردیده است .چون ذهنیتی
که موجب تفکیک رابطهی میان حیات اجتماعی و حیات کیهانی شده است را بایستی ریشهکن نمود .زیرا همین ذهنیت
موجب این همه تراژدی در جامعه انسانی شده و تبعیض فاحش بین زن و مرد را تعمیق بخشیده و سطح حاکمیت مرد
را باال برده است .زن دارای رابطهی تنگاتنگی با طبیعت
اول و دوم است .حلقهی اساسی رابطهی مذکور را ایفا
میکند .جدا شدن این حلقه موجب تخریباتی گردیده
که امروزه شاهد نتایج المبار ناشی از آن هستیم.
اگر سطح آگاهی اکولوژیک در میان جامعه گسترش
یابد خواهیم توانست از موارد مزبور ممانعت به عمل
آوریم.در راستای کسب ذهنیتی نوین خواهیم توانست
زندگی و آیندهای آزاد را تضمین نماییم .این در
حالیست که امروزه دنیا با خطر نابودی مواجه است.
جهت جلوگیری از این خطر نیز بایستی از این ذهنیت
گذار صورت پذیرد وگرنه روز به روز بر شدت مشکالت
افزوده خواهد شد .بایستی بر مبنای ذهنیتی اکولوژیک و اجتماعی روابط خویش را با دنیای پیرامون برقرار ساخت.
هنگامی که جوامع بتوانند بیگانگی میان خود با پیرامون خویش را از میان بردارند خواهند توانست از عدالت ،آزادی،
دموکراسی و مساوات سخن به میان آورند .مبنا قرار دادن مبارزهای منسجم در این عرصه امریست الزامی.
همهروزه ما شاهد روز به روز گشادترشدن سوراخی هستیم که در اثر آلودگیهای جوی در طبقهی ازون ایجاد شده.
آلودگی هوایی ،آلودگی آب و تلف شدن صدها گونهی گیاهی و دریایی ،خطر منقرض شدن نسل برخی از حیوانات،
آلودگی صوتی و ...از جمله مواردی هستند که زنگ خطر را به صدا در میآورند .افزایش جمعیت و عدم توجه و مراقبت از
محیطزیست موجب فالکتهایی که جبران ناپذیراند ،خواهد شد .فالکتهایی که حیات همهی موجود و بالاخص انسانها
را تهدید میکند.
نظامهای ابرقدرت و حاکم بر جهان با بکارگیری عرصهی علم تمامی واقعیات را با نگرش و بنا به منافع نظامی خویش
باژگون کرده و آن را بسان سیر طبیعی دیالکتیک جلوه میدهند .این در حالیست که عرصهی علم هنگامی که تحت
سلطهی دیوانههای قدرت قرار گرفت به کلی از اهداف خویش دور افتاد و برعکس روز به روز رسیدن به آن اهداف را به
توهم مبدل کرد .به آن اندازه که پیشرفت صنعت گام مهمی در تاریخ بشر بود به همان میزان نیز صنعتگرایی مبدل به
مشکلی که انسانیت را دچار خسران ساخت ،شد .نخست دسترنج انسانها را بیارزش نمود و سپس برای عرضه کردن
راحت به بازار از آن بهرهی کالن ُجست .با تأکید میتوان گفت که بیشترین آسیب ناشی از ذهنیت مزبور را زنان متحمل
شدند .نه تنها دسترنجشان با سرقتی بیسابقه مواجه شد ،بلکه تمام وجودش نیز به کاالیی مبدل شد که بازار تقاضا را گرم
نگه میدارد .عدم اطالع از اصل و هویت خویش موجب میشود که زنان به راحتی در دامهای گسترانیده شدهی ذهنیت
انسانستیز بیافتند .زنان اگر بتوانند با پیرامون (همهی موجودات جهان هستی) خود رابطهی الزم را برقرار کنند ،خواهند
توانست از این ذهنیت نجات یابند .زنان اگر بر بنیان آگاهی و ارادهی ذاتی خویش بتوانند در مقابل ذهنیت موجود مبارزه
را جهت سازماندهیای نیرومند گسترش دهند ،میتوانند آیندهای آزاد را تضمین کنند .هنگامی میتوان از آزادی اجتماع
سخن به میان آورد که استثمار اکولوژی به پایان رسیده باشد.
بر این مبنا
1ـ جامعهای اخالقی و سیاسی بر بنیان ذهنیتی دموکراتیک و اکولوژیک و عاری از هرگونه اشکال استثمارگر تأسیس
خواهد شد.
2ـ در نهاد جامعهی دموکراتیک ارتباط روستا و شهرها بر مبنای تغذیهی متقابل و رفع نیازها صورت میگیرد.
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3ـ میهندوستی و ارزش خاک ،دسترنج و اکولوژی را بایستی با بینشی دموکراتیک درک نمود .جهت رفع نیازهای زندگی
نیز به این اصلها تکیه کرد.
4ـ برای پیشبرد سطح آگاهی اکولوژیکی در جامعه بایستی از سازمان و نهادهای اکولوژیکی حمایت الزم را انجام داد.
ی اجتماعی بودن است.
5ـ مراقبت و مواظبت از محیطزیست شرط اساس 
6ـ بایستی هر شهروند کوردستانی در قبال غناهای این خاک وتقویت نمودن منابع روزمینی و زیرزمینیاش خود را مسئول
بداند.
7ـ در مقابل هرگونه عملکرد فاقد مسئولیت الزم از فکری گرفته تا فنآوردی ،جغرافیک ،صنعتی و ...مبارزه صورت خواهد
گرفت.
8ـ در برابر ذهنیتی که در کوردستان موجب تخریبات اجتماعی و اکولوژیک شده است به مبارزه برخاسته و دفاع ذاتی
انجام خواهد گرفت.
9ـ جهت ممانعت بعمل آوردن از خالی کردن روستاها به بهانهی جنگ ،درگیری ،عدم وجود کار ،آموزش ،بهداشت و...
اقدامات الزم صورت خواهند گرفت .جهت بازگشت به روستاهای خالی شده تأسیس نهادهای مرتبط انجام میگیرد .همچنین
از کوچ روستاییان جهت رفع نیازهای زندگی به داخل و خارج از مهین جلوگیری میشود.
10ـ گسترش سطح آگاهی جامعه و زندگی مشترک را شرط حیاتی جهت تداوم زندگی اجتماعی میدانیم .افزایش
بیرویهی جمعیت یکی از مشکالتیست که توازن طبیعی حیات را بر هم میزند .برای رعایت این توازن نیز نیاز به گسترش
آگاهی مذبور است.
11ـ جهت از بین بردن انحصار مادی ،تولید جمعی اصلی اجتنابناپذیر مینماید.
12ـ به اختیار جامعه سدهای کوچکی که موجب تخریب اکولوژی نشوند درست خواهند شد .تولید انرژی در صورتی تداوم
مییابد که توازن طبیعت را بر هم نزند .این مورد در رابطه با تولید و بکارگیری فناوری نیز صدق میکند .اهتمام الزم جهت
ارتقاء سطح زندگی مطلوب و صحیح نشان داده میشود.
13ـ جهت رفع حاجت برق و ...در جامعه ،نیاز مبرمی به تأسیس نهادهایی که از انرژی نور آفتاب ،باد و آب استفاده
میکنند ،تولید انجام میدهند ،نظام طبیعی را تهدید و تخریب نمیکنند وجود دارد .لیکن سازماندهی بر مبنای پیشبرد
سیستم اکوفناوری صورت خواهد گرفت.
14ـ هر فرد مؤظف است در جایی که زندگی میکند درخت بکارد و از آن مراقبت کند .چنان کنیم که محیط زندگی به
بهترین وجهی موجود سرشار از حس آزادی ،امنیت ،دوستی و همدلی باشد .برقرار ساختن محیطی دوستانه و صمیمی هم در
سطح جامعه و هم در سطح کیهانی میتواند ما را به کمال مطلوب انسانیت برساند.
15ـ هر گونه نظر و یا عملکردی که در راستای استثمار اکولوژی انجام گیرد با دفاع ذاتی جامعه مواجه خواهد شد.
بُعد اخالقی و زیباشناسی
در تمام اعصار بشری ،انسان دنبال به تصویر کشاندن اخالق و زیبای بوده است .سعی کردهاند طبق شرایط معقول زندگانی
خویش این دو اصل را اساس گیرند .اخالق همانا خرد جمعی ،نیکی و صداقتیست که در بطن جامعه وجود دارد .برای اینکه
انسانها بتوانند زندگی خوب و مطلوبی داشته باشند اهتمام به خرج داده و جهت بهترشدن زوایای نامطلوب آن میکوشند.
حوزهی زیباییشناسی نیز به کاوش زیباییهای زندگی اجتماعی میپردازد .چیزی که بر مبنای زیباییشناسی طرح گردد
برای پیشرفت نیکی و درستی در آن حوزه نیز جای معینی باز میکند .بدین معنا به طوری مستقیم این دو اصل بر معیار و
انتخابهای فرد و اجتماع تاثیر میگذرد .در واقع معیارهای بنیادین اجتماعی از اصلهای مذبور نشأت میگیرند.
در جامعهی طبیعی انساندوستی؛ احترام متقابل؛ مشورت؛ همدلی و صیانت از بنیادیترین ارزشهای محسوب گردیدهاند.
در جامعه توازن و ارتباطی بینظیر برقرار بوده است .توازنی که همیشه پویا و دینامیک بوده و موجب کسب ارزشهای
بسیاری شده است .هنگامی که این توازن و روابط با انحرافات مواجه شدند راه را بر مشکالت و دشواریهای موجود باز کردند.
هنگامی که انسانها بر مبنایی صحیح زندگی خود را تعیین و مشخص میسازند بدان معناست که اخالق و زیباییشناسی را
ت مبانی چون
ترجیح میدهند .بالذاته همین اصلهای مهم هستند که شیوهی حیات انسان را هویدا میکنند .همچنین رعای 
عالقه به خود و دیگران ،اعتماد به نفس ،پیشبرد مناسبات بر مبنای دوستی ،احترام و اعتماد از مواردی پراهمیت هستند.
زنی که رابطهاش با حیات نیرومند است؛ جهت زیبا و بامعنا شدن زندگی نیز کوشا میباشد .از این منظر مسئولیتهای زنان
در قبال حیات نسبت به مردان بیشتر میباشند .زیرا زنان پرنسیبهای اساسی حیات را با دسترنج خود از طول تاریخ تا
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به امروز آوردهاند .رابطهی تنگاتنگی که زنان با حیات دارند منبع بنیادین واقعیت مذکور است .هیچ کس نمیتواند به
این رابطه لطمهای بزند یا موجب کمرنگ شدن آن شود .زیرا هر آنچه که اصیل باشد در حین حال نیز غیرقابل تغییر
است .شخصیتی که معیارهای بهبودبخشیدن را مبنای اتیک و استاتیک بداند ،خواهد توانست طبق مالکهای جامعهی
دموکراتیک شکل گیرد .بایستی علیه ذهنیت قدرتـدولتگرا و گرایشات ملکیتگرا مبارزات خویش را به سطحی رساند
ی را تضمینکند .زیرا این ذهنیت موجب تخریبات زیادی بر ارزشهای جوامع و شخصیت فرد شده است .حیاتی از
که آزاد 
پیش تعین و ترسیمشده همانا حیاتی مصنوعی میباشد و از طریق پیشبرد مدلهایی که برآنند در جامعه برجسته سازند
به دور از واقعیات جامعهای اخالقی و سیاسی میباشند .از این نظر هموارکردن بستری مناسب جهت تغییر و تحول موارد
منفی و آسیبرسان به ارزشهای جامعه که از گرایشات قدرتگرا سرچشمه میگیرند مستلزم مبارزهای بیوقفه است.
بنابراین زنان جهت دستیافتن به ذهنیتی نشأتگرفته مبنی بر معیارهای اخالق و زیباییشناسی اجتماعی بایستی
سطح آموزش خود را ارتقاء داده و به مواردی که کمرنگ شدهاند ،زندگی ببخشند .حوزهی ژنئولوژی به پیشرفت اخالق و
استاتیک اهمیت الزم میدهد .برای رساندن این حوزه به سطحی واالتر نیاز به تالش وافری است .هنگامی که این حوزه
موفق عمل کند میتواند برای پیشرفت سیستم خودمدیریتی دموکراتیک نیز بستری مناسب را فراهم آورد.
بر این مبنا
1ـ بایستی زنان با معیارهای اخالقی و زیباییشناسی به آموزش و پرورش خود اهتمام ورزند .همچنین برای گسترش
این ارزشها در سطح جامعه کوشا باشند.
2ـ اخالق و زیباییشناسی اجتماعی مانند بخش جداناشدنی فعالیتهای ژنئولوژی به شمار میآید.
3ـ احترام ،عالقه ،اعتماد،همدلی ،مشورت ،روابط و همکاری متقابل بر اصول مذبور پایه میگیرند.
4ـ اگر توازن و آهنگ الزم در روابط اجتماعی و فردی بر این اصول رعایت گردند ،معیارهای مدنظر بامعنا میشوند.
5ـ بایستی به نحوی بسیار مطلوب ویژگیهای هنری و زیبای زنان را مطرح کرده و جهت پیشرفت هرچه بیشترشان
تالشی بیوقفه به خرج داد.
6ـ در مقابل هرگونه برخورد و عملکردی که با گرایشاتی مغایر با اخالق و زیباییشناسی اجتماعی دارد مبارزه صورت
میپذیرد .جهت آموزش و پرورشی سالم برای کودکان روشها باید عاری از پسماندههای ذهنیت جنسیتگرا باشند.
7ـ بایستی در مقابل سیاستی که زن را ملک مرد میشمارد مبارزهای متداوم صورت گیرد.
8ـ زنان تحت نظارت سازماندهی مشترک در سراسر دنیا بر علیه هرگونه اشکالی که زنان را تحت نام زیبایی به شیء
و یا مدلی جهت کسب سود کالن بهکار میگیرند؛ به مانند ماشین جهت زاد و ولد میبینند؛ برای رونقبخشی به بازار
زنان را به ابزار تبلیغات و ...مبدل میسازند؛ به مبارزهای فراگیر دست خواهند زد.
9ـ زنان بایستی به رسوا کردن سیاستهایی که برای سالمتی و زندگی زنان خطر آفرین است همت گماشته و
سازماندهیای آلترناتیو را مبنا قرار دهند.
10ـ زنان از هارمونی الزم با هنر ،جامعه و طبیعت برخوردارند و مشارکت در این عرصه را امری الزامی میدانند .با
رعایت اصولهای اینچنینی نیز بایستی به سازماندهی و پیشرفت خویش در عرصههای مذبور بپردازند.
11ـ برای ارتقاء دادن آگاهی و شناخت در بُعد اخالق و زیباییشناسی نیز تأسیس حوزههای مربوطه جهت آموزش
الزامی مینماید.
س نهادهای الزم را حائزاهمیت بشمارند.
12ـ در راستای آموزش کودکان نیز باید تأسی 
بُعد دیپلماسی
میتوانیم مرحلهای که در آن به سر میبریم را مانند برههای حساس و حیاتی برای زنان نام ببریم .بایستی در این
ن نهاد که بتواند برای زنان حوزههای کاری را ایجاد کند .هنگامی که زنان در
مرحله بتوان نهادهای ماندگاری را بنیا 
عرصههای روشنفکری ،اخالقی و سیاسی مشارکتی فعال داشته باشند ،خواهند توانست برای این بره ه جوابگو شوند.
بنابراین بایستی بتوان از لحاظ ایدئولوژیکی و سیاسی بصورتی فعال خود را سازماندهی نموده ،برنامهریزی کرده و هرچه
سریعتر برنامهها را اجرایی نمایند .به میزانی که سازماندهی و فعالیت زنان در عرصههای مختلفی که در فوق به آن
اشاره شد حائزاهمیت میباشد ،به همان میزان نیز مشارکت در عرصهی دیپلماسی نیز الزامیست .دیپلماسی که در نهاد
دولتـملت اجرایی میگردد تنها و تنها به خدمت نظامهای حاکم پرداخته و از چارچوب نیازهای خلقها بهدور عمل
میکند .دیپلماسی مذکور جهت منافع دولتها کار میکند نه خلقها .در واقع سیاستی در پیش گرفته نشده که مدافع
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ق و جمعیتها باشد .چنانکه دیپلماسی که طبق سیاست و منافع دولتها شکل پذیرفته و کاربرد دارد ،برعکس
حقوق زنان ،خل 
نتوانسته جهت منافع خلقها تأثیرگذار بوده و در راستای نزدیکشدن ملتها به یکدیگر تالش کند.
ولی دیپلماسی که بار نخست در خاک این دیار ریشه دوانیده است ،بر بنیان اخالق و سیاستی که تنها و تنها در راستای
خدمت به خلقها و پیشرفتشان کار کند ،شکل گرفته است .دیپلماسی بر مبنای چنان سیاستی که هیچ وقت حقوق سایرین
را نادیده نگرفته؛ مساوات و برابری را مدنظر قرار داده؛ به جای داد و ستد با دولتها به گسترش روابط دوستانه با فرهنگ
خلقهای موجود در منطقه و جهان اهمیت نشان میدهد .در این راستا زنان ایفاگر بهترین و بیشترین نقش بودهاند .زیرا بیشتر
به روابطی که خارج از محدودهی قدرتطلبان و جاهطلبان باشد ،اکتفا کردهاند .زنان دارای مسئولیت بیشتری در قبال خواسته
و نیازهای جامعه هستند .چونکه دارای وظایفی حیاتی و غیرقابل چشمپوشیاند .به همدلی و همیاری بیشتر اهمیت میدهند.
بنابراین دیپلماسی برای هر جامعهای میتواند چنان عرصهای باشد که جهت شناخت بیشتر فرهنگها با هم؛ ارتقاء شناخت،
ی متقابل؛ بیان و ابراز عقاید آزاد و احترام به نظرات هم؛ حل و فصل مسائل با اکتفا به روشهای دوستانه و...
درک و همدل 

بستر مناسب را فراهم سازد.
دیپلماسیای که در چارچوب نظام خودمدیریتی دموکراتیک شکل میپذیرد نیز با سرمشق قراردادن چنین نگرش و
گرایشی به فعالیت پرداخته و پیشرفت خواهد کرد .به همان میزانی که به پشتکار خلق و جوامع منطقه نیاز دارد به همان اندازه
نیز جهت تعمیمدادن روابط خود در سطح بینالمللی نیز اهمیت داده و در راستای بهبود آن کوشا خواهد بود .به بهترشدن
شرایط زندگی جوامع مختلف در کنار هم اهتمام ورزیده ،جهت رفع نیازهای اقتصادی و معنوی تالش کرده ،با آماده ساختن
بستر الزم جهت مشارکت همهی افراد جامعه در عرصههای سیاست و اقتصاد کوشا خواهد بود .زنان نیز برای شناساندن نظام
خودمدیریتی دموکراتیک خویش در سطح بینالمللی بایستی قبل از هرچیز به نیرومندترکردن عرصهی دیپلماسی پرداخته
و به ارتقاء سطح مذاکرات مشترک بپردازند .سازماندهی منسجم در این عرصه یکی از شروط اساسی نظام مذبور محسوب
میگردد .در هر عرصهای که باشد فرق نمیکند ،زنان بایستی به آگاهی ذاتی خویش دست یافته و با اتکا بر ارادهی ذاتی خود
به سازماندهی و فعالیت بپردازند .اگر تحرکات و فعالیتهای زنان بتواند تمام جامعه را در بر گیرد ،همچنین جهت رفع نیازهای
جامعه با استفاده از روشهای دموکراتیک تالش و کوشش نماید ،بامعنا خواهد بود .عدم مشارکت زنان در صفوف مبارزه و
ی شکست جنبشهای انقالبی در تاریخ بوده است .سطح آزادی هر جامعهای رابطهی تنگاتنگی
سازماندهی اجتماعی دلیل اصل 
با سطح آزادی زنان آن جامعه دارد .با اتکا بر این اصل سپردن این وظیفه به نیرو و خرد جمعی جامعه امری حیاتی میباشد.
آموزش کسانی که در این عرصه نقش ایفا خواهند کرد از اهمیت وافری برخوردار خواهد بود.
بر این مبنا
1ـ رایزنی جهت بهبودی شرایط زندگی کنونی رهبر آپو و فعالیت در راستای آزادی ایشان در سطح منطقهای و
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بینالمللی از اساسیترین شروط دیپلماسی در چارچوب سیاست دموکراتیک بهشمار میآید.
2ـ جهت حلنمودن مسئلهی کورد با دولتهای منطقهای و بینالمللی گسترش رایزنی را مهم دانسته ،نهاد و
حوزههای مربوطه را پیشرفت داده و گسترش خواهد داد.
3ـ علیه ذهنیت جامعهستیزی که در این عرصه خود را نهادینه کرده و به ملکیتگرایی و جنسیتگرایی دامن زده
مقابله و جهت ریشهکن کردنش اهتمام الزم به خرج داده میشود.
4ـ در مقابل گرایشات جنسیتگرا ،ملیتگرا ،انحصارگر ،استثمارگر و ...که مانع پیشرفت سیاست دموکراتیک
هستند ،مبارزه صورت خواهد گرفت.
5ـ در چارچوب سیاست دموکراتیک گسترش روابط با سازمانهای مختلف زنان امری الزامی محسوب میگردد.
6ـ جهت هرچه بیشتر شناساندن گرایش جنبش آزادیخواه زنان کورد به زنان و خلقهای منطقه کوشا بوده و در
چارچوب موارد مذبور سازماندهی انجام میدهد.
7ـ سعی بر شناساندن جوانب مختلف نظام خودمدیریتی دموکراتیک خواهد کرد.
8ـ علیه خشونت خانگی و غیره مبارزه کرده ،سطح آگاهی و شناخت جامعه را ارتقاء داده و ایجاد روابط
دموکراتیک را مبنا قرار میدهد.
9ـ فعالیتهای دیپلماتیک در هر چهار بخش کوردستان بر مبنای رفع نیاز و طلب و جهت بهبودی وضع زنان
صورت خواهند گرفت .و در عرصهی بینالمللی نیز سازماندهی خویش را گسترش خواهند داد.
10ـ جهت حل مسئلهی زنان ایجاد زمینه و پالتفرمهای مشترک را حائزاهمیت قلمداد مینماید.
11ـ با هدف نهادینهساختن جامعهای آلترناتیو و در رأس آن مبنا قرار دادن نیروی تحولخواه زنان به میادین
مبارزه گام گذاشتن بامعنا خواهد بود.
12ـ برای گسترش دادن به فعالیتهای دیپلماتیک ایجاد و سازماندهی نهادهای اجتماعی الزامی میباشند.
13ـ بایستی کادرهایی که این فعالیت را سازماندهی کرده و پیشبرد میدهند نیز از آمادگی الزم برخوردار باشند.
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ویژه
وضعیت سیاسی و اقتصادی زنان در ایران
برگرفته از بروشور شهید زیالن پهپووله
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سياستهاي اعمالشده از سوي دولت ،جامعه و بهخصوص موقعیت زن را با نابسامانيهاي سياسي ،اقتصادي،
فرهنگي و  ...مواجه نموده و در بحران اجتماعي فرو برده است .نظام ديني با برخورداري از ساختار مردساالر و
اقتدارگرايانه ،طي سياستهايي ،مسائل و مشكالت اجتماعي را روزبهروز پيچيدهتر نموده و زنان را با بنبست
مواجه ميسازد .لذا بايد چنين نظام دينيـ سياسي به خوبي تحليل و ارزيابي شده و موارد فوق كه زنان و
همه اقشار جامعه را در تنگناي هيرارشيك دولتي قرار داده ،آشكارتر نموده و پرده از روي سياستهاي دولت
برداشته شود .سياستهاي دولتي از يكطرف و از سوي ديگر نيز ساختار مردساالرانه و سنتي بر مبناي دين و
شريعت هميشه در برابر زنان و كل جامعه به صورت تابوهايي كه گذار از آنها غيرممكن خوانده شده ،بودهاند.
متأسفانه جامعه و زنان نيز اين واپسگرايي را قبول كرده و حتي در بعضي جاها شاهد آنيم كه زنان بيشتر از
مردان مدافع چنين ذهنيت و سنتي هستند .در ضمن تحليل صورت گرفته از عرصهی سياسي و اقتصادي و
مشكالت ايجاد شده در اين عرصهها ناشي از مداخله بيشاز حد دولت و سطح مشاركت کمرنگ زنان در اين
زمينهها ميتوان به جنبه ديگري از تحليل علمي و شفافتر در خصوص وضعيت كنوني زنان ايران دست يافت.
سياست و اقتصاد
سرزمين مزوپوتاميا از هزاران سال پيش گهواره تمدن انساني بوده است .در اين عصر تاریخی ،نظام زنـ مادر
ت زنـ مادر ادارهشده است .در آن دوران،
ی امور به شكلي طبيعي به دس 
دارای اتوریتهی طبیعی بوده و همه 
زنان با پرداختن به زراعت و اختراع وسايلي همچون دوك نخريسي ،دستار ،چرخ ،ابزارآالت سفالين و ...پايه
اقتصادي كنوني دنيا را بنا نهادند .در همان زمان بر اساس فرهنگ و ذهنيت نظام زنـ مادر هيچگونه بيعدالتي
در توزيع و مصرف مواد غذايي و ديگر وسايل صورت نميگرفت و این در حالی بوده که انباشت محصوالت یا
مازاد افزونه جرم قلمدادشده است .چراكه معيارهاي نظام زنـ مادر بر مبناي عدالت ،برابري و انساندوستی
بوده و مغایر با مفهوم ملكيتگرايي بوده است .بدين ترتيب كودكان ،جوانان و همهی افراد جامعه به گرد اين
حلقه برابري جمع شده و بهدور از هرگونه اعمال فشاري در آرامش زيستهاند .در اين مرحله ،همه كارها بر
اساس نيازهاي اجتماعي صورت گرفته است ،تقسيم كاري نیز بدون نگرش تبعيضآمیز انجام شده است .در
اين ميان از لحاظ اقتصادي ،شيوههاي زراعت ،اهلي كردن حيوانات ،جمعآوري ميوه ،آبياري و اختراع وسايل
رفاهي زندگي و شيوههاي دفاع از گروه و جامعه صورت ميگرفت .شیوهی پرورش حیوانات و پرداختن به
کارهای زراعی از مفهوم جنگ ،زور و قدرتگرایی بهدور بوده است .معيارهاي برابري ،آزادي و عدالت اين نظام
پايههاي دموكراسي ،هنر سياست و پيشرفت جامعه و خلقها را بنا نهاد .اين دوران داراي همان مشاركت ،تفكر
و ذهنيتي بود كه به رؤياي انسان امروزي مبدل گشته است.
نظام حیلهگر و شکارچی مردساالر از حقيقت خونين جنگ و خشونت برگرفته شده ،عملكرد استيال ،حاكميت،
اقتدارگرايي ،مالكيت ،مركزیتگرايي ،فريب و حيلهگري را نمايان ميسازد .اين نظام از راه فريب به مقابله با
نظام زن ـ مادر پرداخت .مرد شكارچي در حين شكار به آگاهيهايي دست يافت و تغييرات موجود خود را از
ف بودنشان در حاشيه جاي ميگرفتند با فريب دادن جوانان،
اين راه بهدست آورد .پيرمردان كه به خاطر ضعي 
آنها را به سوي خود كشانده و با پيشرفت محصول مازاد بر مصرف ،جهت انباشت محصوالت ،ثروتمندشدن
و مشروعيتيابي در جامعه شروع به كسب قدرت نمودند .همچنين مردان با پي بردن به شريكبودنشان در
تولد كودكان ،ميل مالكيت بر كودكان و زنان را در خود افزايش دادند .بدين ترتيب مرحلهاي خونين و طوالني
مدت آغاز گرديد.
مرحله گذار از نظام زنـ مادر به نظام مردساالري مرحلهاي حساس و مهم در تاريخ انسان و طبيعت است.
تغييرات بسیاری صورت گرفتند و جامعه و طبيعت از مرحله صلح ،برابري و عدالت وارد مرحله خونين،
بيبندوباري و هرجومرج شد .سياست همفكري و وحدت ميان اقشار جامعه و طبيعت جاي خود را به سياستي
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برگرفته از حيله ،تحكم و قدرتگرايي داد .البته باید به مورد مهم نیز اشاره نمود که گذار به مرحلهی مذکور نیز
به سهولت انجام نگرفته است .شایان ذکر است مرحلهای که سرشار از روحیهی مقاوم و مبارز بود ،به راحتی تن
به تسلیمیت و بردگی نداده است .داستان تیامات و ماردوک ،اینانا و انکی از نمونههای حماسهای این واقعیت
میباشند.
در اينجا نكته مهم اين است كه علل شكست نظام زنـ مادر و تحكم مرد را به خوبي تحليل كنيم .بديهي
است كه نيرومندبودن مرد حلیهگر از لحاظ جسماني و ضعيفبودن زنان از همين لحاظ نميتواند دليل اصلي و
قانعكننده اين جهش تاريخي باشد .به عبارتی دیگر تفاوتمندیهای بیولوژیکی دلیلی بر برتربودن جنسی بر جنس
دیگر نمیباشند .با ارائه دالیل تاریخی و ارزيابيهای صحيحي از اين جهش و دگرگوني و درك علل آن ميتوان به
حقيقت نهفته تاريخي و اوضاع كنوني زن و محدود ماندنش پی برد.
در حقيقت ،ذهنيت خشونتطلب ،ملكيتگرا ،خودمركزبين و قدرتطلب مرد منشأ اصلي گذار به اين مرحله
به شمار میآید .بهطوري كه نخست زن و سپس همه ارزشهاي طبيعي جامعه را به تصرف خود درآورده است.
بدين ترتيب محدودیتهایی جهت مشارکت نجستن زنان در عرصهی اقتصادي كه همانا حاصل دسترنج خود زنان
بوده ،ایجاد کرده است .در پیش گرفتن سیاست و ذهنیت ملکیتگرایی اولین ضربه را به زن و سپس به جامعه
وارد ساخته است .همانطور كه در باال نيز بدان اشاره شد ،گذار به چنين مرحلهاي به آساني صورت نگرفته و الهه
زنـ مادر مقاومت بسياري از خود نشان داده تا بتواند جامعه را از چنين مصيبتي رهايي بخشيده و نظام زنـ مادر
را حفظ كند.
پيشرفت صنايع ،علم و بکارگیری منحرفی از هوش تحليلگر و عدم برقراری توازنی بین هر دو هوش( هوش
عاطفي و تحلیلی) در طول تاريخ ،همچون هيواليي ،جامعه را در منگنهی قرار داده است .سياست عوامفریبانهی
مرد حاکم با نظام كاهني سومر نهادینه گردید و با عقايد خدايي (زمينـ آسمان) ريشه در اذهان جامعه دوانيد.
رفتهرفته و با نهادینهگشتن ذهنیت مردساالر در جامعه ،بردگی زن بیشتر تعمیق یافت .چراكه زنان روزانه جهت
رفع نیازهای مادی و معنوی خود محتاج نظام مردساالر میگردند.
تاريخ انسانيت همواره با امواج گوناگون تغييرات و دگرگونيها در فرد و جامعه همیشه در حال فراز و نشیب بوده
است .ذهنیت جنسیتگرا= قدرتگرا در هر یک از مراحل تاریخی با استفاده از نقابهای گوناگون به تداوم عمر
خود پرادخته است .همهی اين تغييرات كه برگرفته از آزمون نظام كاهني سومر و متكي بر ذهنيت اقتدارگراي
دولتاند ،از لحاظ ساختار ذهنيتي در برخي مراحل با جزماندیشی خداـ شاه و خداـ مرد ،اديان ،فلسفه ،علوم،
تقسيمات طبقاتي و  ...نمايان ميشوند .هر كدام شيوهی بهخصوصي براي قبوالندن خود به خلق داشته و بر اساس
پيشرفت و قدرتبخشيدن به دولت هيرارشيك (مردساالر) ظهور كردهاند .اما وضع زنان همچنان به شكل خود باقي
مانده و حتي ريشه بردگي ژرفتر و پيچيدهتر شده است .نظام جنسيتگرا و متجاوز روزبهروز زن را از جوهرهی
راستین وی بیگانه گردانیده و او را وادار به قبوالندن سياستهاي مردساالرانه کرده است .او را بسان كااليي در
ي به فروش رسانده و يا در زندان هميشگياش(خانه) محبوس گردانده است .نيروي مادرـ زن را كه
بازارهاي بردگ 
خالق جامعه و فكر برابري و آزاديست و پايه دموكراسي و بهنوعي جوهر و حقيقت آن بوده ،ناقصالعقل ديده است.
همچنين نيروي مبتكرش كه پاي ه توليد و هنر بوده را به كارهاي خانگي محدود كرده است .گاه زنان را همچون
شيء پرزرق و برق و گاه بسان بردهاي مطیع جلوه دادهاند.
این در حالیست که زنان در مراحل گوناگون كنار عالمان و اشخاص مبتكري كه سعي در ايجاد تغييراتي فکری
و فلسفی و ...داشتهاند جای گرفته و با استفاده از نيروي فكري و خالق خويش به آموزش اين مردان پرداخته و
دستيار صادقي براي آنان بودهاند .اما هرگز سهمی از سیر پیشرفتهای مزبور شامل حال آنها نگشته و حتی نامی
از آنان در تاریخ درج نشده است .هرچند كه زنان همواره در قيامهاي مختلف طبقاتي ،ديني و ...در برابر نيروي
اقتدارطلب و هيرارشيك دولتي و حاكمان جاي گرفتهاند اما هميشه بعد از خاتمه اين خيزشها ،زنان دوباره به
زندان قبليشان كه همان خانه است ،بازگردانده شده و بار ديگر از مزاياي رنج و تالش زنان سوءاستفاده شده است.
در دوره سرمايهداري گرايشات فردیتگرايي تحولي عظيم در ساختار كالسيك جامعه ايجاد نمود .زن در اين دوره
عليرغم دستيابي به حقوق نسبي در برابر مرد و مشاركت گسترده در عرصههاي مختلف اجتماعي ،از نظر هويتي
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و جنسيتي مورد استثمار نظام بورژوازي قرار گرفته است .بهويژه هويت جنسيتي وي بهعنوان ابزار تبليغاتي و
كاالي نظام بهكار گرفته شده است .هرچند كه بعضي انقالبها با شعار برابري طبقاتي در برابر نظام حاکم به
مبارزه پرداختهاند اما گامي در راه آزادي زن و گذار از ذهنيت جنسيتگرايي و نظام پدرساالري برنداشته و از
تكرار ذهنيت و نظام قبل از خود بهدور نماندهاند.
در همهی مراحل
تاريخي
مختلف
شاهد مقاومت و
مبارزات عظيم زنان
كه همچون ادامه
مبارزه الهه اينانا
هستيم.
بودهاند،
زنوبيا ،در كوماگنه
بهعنوان آخرين الهه
مادر مبارزهاي عظيم
در مقابل امپراتوري
رم به انجام رسانده
همچنين
است.
كلئوپاترا نیز در
مصر فرهنگ الههی
زنـمادر را زنده نگه داشته است .در طول تاریخ زنان نامدار هميشه در صدد اثبات موجودیت خویش
برآمدهاند .الكساندرا میخایلوونا کولونتای ،كالرا زتكين ،رزا لوكزامبورگ و بسياري از زنان ديگر كه از لحاظ
اجتماعي ،سياسي ،نظامي ،فرهنگی و ...در جامع ه داراي هويتي سرشار از مبارزه و اعتراض عليه نظام پدرساالر
بودهاند ،حقيقت تاريخ نانوشته زنـ مادر را با سردادن شعار ما «هميشه بوديم ،هستيم و خواهيم بود» ،ادامه
دادهاند .از طرف ديگر نظام مردساالر هميشه در پي نيرومندتركردن خود بوده و از طريق روشهای مختلف
اجتماعي ،اقتصادي ،سياسي ،ديني ،فرهنگي و ...پايههاي خود را مستحكمتر كرده است .در مرحلهاي كه
رقابت بر سر اقتصاد و پيشرفت كار و فنآوری بوده نيروي جسماني انسان از فاكتورهاي مهم بهشمار ميآمد.
در ميان جامعه و طبقات پايين اين زنان بودند كه به بازوي قوي كاپيتاليسم تبديل شدند .زنان ،هويت رسمي
كارگري و مشاركت اقتصادي را كسب كردند .نظام براي دستيابي به سود بيشتر ،زنان و كودكان را با دادن
دستمزدهايي بسيار كمتر از مردان در كارگاهها و كارخانهها بهكار گرفت .زنان كارگر همواره با مشكالتي
از قبيل مزد كم ،نبود بيمه ،دشواري شرايط كاري ،بيسوادي و ...روبرو بودند .طاقتفرسابودن كارها باعث
بيماري و مرگ و مير بسياري از زنان شد .نظام بدون توجه به وضع زنان تنها به دنبال كسب سود بيشتر
بوده است .زنان طبقه بورژوا نيز از حقوق سياسي و اقتصادي برابر محروم بودند .زنان با وجود جاي گرفتن در
طبقات مختلف جامعه ،مشكالت مشترك و تاريخي داشتند .سرانجام فریاد و صدای نارضايتي و اعتراض زنان
به شكل گروهي و دستجمعی ،در برابر نظام سرمايهداري و فئودال به درجهی اوج خود رسيد .در اين قيامها
زنان بسياري جان باختهاند .با پیشبرد سازماندهيهای گسترده توانستند بهطور قسمي پيشرفتهاي مهمی را
پدید آوردند .تفكرات فمينيستي (مدافعین حقوق زنان) با امواج پيدرپي ،بهصورت نگرش و ديدگاهي نوين
در راستاي تحقق خواستههاي زنان و به صورت اعتراضات آگاهانه نسبت به نظام مردساالر موجود ،درآمد .هر
گروه فمينيستي با اهدافي جداگانه به مبارزه پرداختند .اما وحدت و سازماندهي گستردهاي به وجود نياوردند.
ي داشتهاند .نگرشهاي فمينيستي
هر كدام با توجه به تحليل و ديدگاه خود سعي در نيل رسیدن به پيروز 
با توجه به اوضاع زنان در نظامهاي مختلف دولتي و طبقاتي اوج گرفتند .در راستاي كسب حقوق ،مشاركت
سياسي ،اقتصادي و رفاه زندگي زنان به مبارزه پرداختند .اما امروزه آنچنان كه از اين جنبشها و سازمانها
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انتظار ميرود ،نتوانستهاند به شكلي گسترده و جهانشمول وارد صحنههاي مختلف اجتماعی و سياسي شوند.
تاريخ بردگی زن ،نوشته نشده ولی تاريخ آزادياش در انتظار نوشتهشدن است.
(رهبر آپو)
بايستي جنبشهاي آزاديخواهي زنان را از جوانب تحقيقاتي ،جامعهشناسي ،تاريخشناسي و باستانشناسي
و ...در سطح جهان مبرا از ديدي مردساالر و تكبعدي مورد کاوش و ارزیابی قرار داد .همچنین حقایق نهفته در
تاريخ را بدون تبعيض قائل شدن ،كشف كرد و تاريخ زن را به رشتهی تحرير درآورد .زیرا این زنان هستند که باید
در راستای دست یافتن به هویت اجتماعي ،فرهنگي ،سياسي ،اقتصادي ،هنري و ...خويش مبارزه نمايند .چرا که
نمیتوان از نظامها حتی آنانی که خود را پیشرفته و دموکراتیک جلوه میدهند نیز انتظار داشت که زنان را آزادی
بخشند.
دیدی بر روند پيشرفتهاي جهاني در ايران و جايگاه زن در عرصههاي اقتصادي و سياسي
ـ هويت اقتصادي و هويت سياسي زنان در ايران
ـ موانع موجود بر سر راه زنان در عرصههاي اجتماعي ،اقتصاد ،سياست و نهادهای دولتی
ـ بحران سياسي ،اقتصادي و اجتماعي
ـ زنان دولتي و بسيجيان داوطلب
با توجه به آنکه در سطح تكنولوژي و سطح آگاهيهای مردمی و روند علم و نيزسازماندهي احزاب و مؤسسات بر
اساس تفكرات نويني همچون محيطزيست و اكولوژي ،دموكراسيخواهي ،فمينيسم و ...پيشرفتهاي چشمگيري
وجود دارند ،وضعيت زنان تا بهاندازهاي از لحاظ فكري و ذهنيتي موفقيتهايي كسب كرد ه و ديگر به سطحی
رسیدهاند كه بتوانند بر اساس حقوق يكسان هم در عرصهی سياست و هم در عرصهی اقتصاد مشارکتی فعال
بجویند .در اينجا با سؤال مهمي مواجه میگردیم كه بدون پاسخدادن به آن نميتوان وارد مباحث و ارزيابيهاي
متفاوتی شد .آيا اين كنكاش و مبارزات باید به جایی ختم شوند كه مشارکت فعال زنان در عرصههاي اقتصادي و
سياسي صورت گیرد؟ در دهههاي اخير زناني همچون تانسو چيللر (تا امروز تنها نخستوزیر زن ترکیه بوده است)،
بينظير بوتو در پاكستان ،مادلين آلبرايت در آمريكا و در ايران نيز هستند زناني كه در كنار رؤسا و در مجالس
جاي گرفتهاند و يا پا به عرص هی سياست نهاد ه و ابراز وجود کردهاند .اما آيا براستي جايگرفتن اين اشخاص
بعنوان زن در عرصهی سياست و ديگر محافل هيچ تأثير مفيدي در بهبود وضع جامعه ،بهخصوص زنان و حل
معضالت جنسيتي نداشته است؟ آيا توانستهاند سياست باشكوه فرهنگ زنـ مادر متكي بر نگرش آزادي ،برابري
و دموكراسي را اجرایی کنند؟
با نگاهي دقيق به عملكرد برخي از اين زنان ميتوان بهصراحت گفت كه نهتنها نتوانستند جوهر حقيقي زنـ
مادر را نمایندگی کنند؛ همچنین نیازها و مطالبات زنان را برآورده نمایند؛ جهت رهایی زنان از مخمصههاي كنوني
چارهساز باشند؛ بلكه با كاراكتر مردمحور ،مقلد و درآمدن به كاريكاتور ذهنيت مردساالر به افزایش عملكردهای
خشونتآميز عليه انسانيت و مطالبات آزاديخواهي زنان دست زدهاند .زیرا عملکردهای زنان مذکور تنها در راستای
مستحكمتركردن هرچه بیشتر پايههاي نظام صورت گرفتهاند .در واقع رژیمهای حاکم همیشه با استفادهی ابزاری
از پتانسیل و حضور زنان در عرصههای مختلف بویژه عرصهی سیاسی بر عمق و پیچیدگی مسئلهی مذکور افزوده
است .حتی تحت لوای دموکراسی و عدالت نیز از پتانسیل موجود سوءاستفاده میشود .همچنين نظام سرمايهدار
نيز با استفاده از مانند نبود حقوق زنان در عرصههاي سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي و ...در سایر نقاط جهان و بهویژه
در خاورميانه اقدام به مداخلهی سياسيـ نظامي کرده است.
امروزه سطح پيشرفتهاي اقتصادي به طور مستقیم بر عرصهی سياسي نيز تأثير بسزایی دارد .اما زنان در اين
عرصههای مهم نيز فاقد حقوقي برابر هستند .تا زمانی که زنان بعنوان کاالیی تجارتی به بازار نظام عرض ه گردند
و فعالین دفاع از حقوق زنان و حقوق بشر در قبالش سکوت اختیار کنند و مبارزهای منسجم انجام نگیرد؛ وضع
موجود تدوام خواهد یافت.
در حقیقت نمیتوان منکر نقشآفرینی اخیر زنان در عرصههای اقتصادیـتولیدی و سیاسی شد .ولی نميتوان
بر نتايج بهبار آمده از سياست اقتصادي نظام كه زن را در ازاي اين پيشرفتها از جوهرهی ذاتیاش بیگانه كرده و
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بسان بردهاي مدرن بهكار ميبرد ،چشم پوشید.
شكست و فروپاشي بردگي سياسي مستلزم بهدستآوردن پيروزي در اين عرصه است كه آنهم مستلزم
مبارزه و سازماندهي وسيع و دموكراتيك زن ميباشد( .رهبر آپو)
ايران يكي از جمله كشورهايي است که فرهنگ زنـ مادر در آن ریشه دوانیده ،رایج بوده و تاکنون نیز
به قوت خود باقیست .علیرغم شدت هجمهی ایدئولوژیکی و جسمانی حاکمان نیز مقاومت نموده و جهت
صیانت از ارزشهای مادی و معنوی فرهنگ خویش میدان مبارزه را تهی نکرده است .بطوريكه در زمان ظهور
زرتشت دگربار الههی زنـمادر به نام آناهیتا نمايان ميشود و همراه با اهورامزدا در اسطورهها جاي ميگيرد.
ظهور اديان و ادغام دین در سیاست تأثير منفی بر افكار و ذهنیت موجود گذاشته و مانعی جهت پیشرفتهای
الزم بوده است .ريشههاي اقتصادي و سياسي نيز با توجه به ساختار دولتي تغيير نموده و مشارکت زنان نیز
بر همین مبنا و با توجه به شرايط موجود شکل پذیرفته است .زنان ،در قصر و دربار پادشاهان بعنوان شاهزاده
و شهبانو جاي گرفتهاند .همچنين در ميان ديگر طبقات نيز تا حدودي در كارهاي تجارتي ،زراعي و نظامي
مشارکت كردهاند .با توجه به همهی این موارد نیز موجب تغییری بنیادین در ذهنیت ضعیفهپرور نظام حاکم
بر ایران نگشته است .هکذا شاهد مقاومت و شجاعت زنان در مراحل مختلف همچون انقالب مشروطيت و
انقالب اخير ايران هستیم .همچنین در همهی مراحل
زنان در صفوف قيام و خيزشهاي مردمي نقش
بسزایی داشتهاند ،ولی این نتایج به بار آمده نشان
میدهد که چون از سطحآگاهی ،سازماندهیگسترده
و آلترناتیوی برخوردار نبودهاند ،قادر به ایجاد تغییرات
بنیادین و دموکراتیک نشدهاند.
محدودیتهای موجود برای زنان موجب عدم
پیشرفت در عرصههای مختلف شده است .دولت
جمهوري اسالمي ايران با ساختاري قاطع بهویژه
از لحاظ سياسي و اقتصادي و با اتخاذ سیاستهای
منفعتگرا در قبال تغيير و تحوالت به شيوهاي
محافظهكارانه بر تداوم عملکردهای نادموکراتیک
خود ابرام ميورزد .همچنین در عرصههای نظام
مذکور عرصهی سياست و اقتصاد نيز بسان سایر عرصهها وجههاي جنسيتي به خود گرفته و زنان را بهشدت
از مشاركت منع ميكنند.
خلقهاي ايران براي كسب آزادي و مطالبات حقوقي خويش عليه رژيم پهلوي كه به سركوب ملي ،طبقاتي
و فرهنگي جامعه ميپرداخت و آنان را با ازخودبيگانگي ،عدماعتماد بهنفس ،فارغ گذاشتن از بينش تاريخي
و در نهايت بحران مواجه ميساخت قيام نموده به اميد اينكه به آزادی ،دموکراسی وبرابري دست یابند .ولی
جای سوأل است که آیا نظام توانست مردم را به طلبهایشان برساند یا خیر؟! جواب سوأل بیدرنگ خیر
میباشد .نظامي كه تنها خواسته و منافع گروه کثیری را ارجحیت داده و ميليونها انسان ديگر را يا به خدمت
این گروه گذارده و یا بهحاشیه رانده و در میان سيل معضالت و مشكالت تنها گذاشته است .سيستم مذهبي
ايران ،از بکارگیری هیچ راهکاری جهت مانعتراشی و همچنین محبوس کردن زنان در خانه ،دریغ نمیورزد.
زنان ازخودگذشته ،شجاع و فداكار ايراني براي نيل به آزادي در انقالب ايران نقش بسيار مهمي را ايفا نمودند
اما در ازاي رنج و زحمتي که کشيدهاند با گفته «برگرد به خانه ،جاي تو آنجاست»مواجه گشتند.
فرهنگ پدرساالر و دولت دينيـارتجاعی و یکدستساز حاکم بر ایران سعی در آسیمیلهکردن فرهنگ و
تنوعات دیگر پرداخته و جهت منافع خود به تفسیر شرعی آن میپردازد .رژیم حاکم ،از هنگام به قدرت رسیدن
تا کنون نهتنها هيچگاه در راه پيشرفت زنان ايفاي نقش ننموده بلكه در برابر آزادي زنان همچون سدي قد
علم كرده است .رژيم با ساختار عقبمانده اقتصادي خود كه چندان پيشرفتي در آن بهوجود نياورده ،جامعه
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و بهویژه زنان را از اينكه بتوانند در آن بهطور يكسان براي برطرفكردن نيازها و مشكالت اقتصاديشان بهكار
بپردازند ،محروم نموده است .با وجود اينكه ايران از لحاظ منابع طبيعي در زمره كشورهاي نخستين جاي ميگيرد.
اما همچنان مسایلی نظیر تشدید فقر و بيكاري جامعه را گريبانگير خود کرده است .جمعيت جوانان و زنان را از
راه سياستهاي مردمحور و پيرساالرانهاش با معضالت مهمي همچون نبود امكانات كافي و يا مجوز رسمي جهت
مشارکت جستن در عرصههاي اقتصادي و سياسي مستقل ـ تأسيس مؤسسات و احزاب و سازمانهايي كه بتوانند
در آن ارادهی آزاد خود را بیان نمایند و تفكرات و انديشههايشان را پيشرفت داده و گسترش دهندـ نبود آزادي
ي همچنين بيگانهماندن با دنياي پيشرفته علم و تكنولوژي ،عدم دستيابي به شغل و ...
بيان ،مطبوعاتي و فرهنگ 
روبرو ميسازد كه با اين شيوه از راهيابي آنان به سطح اداره كشور و بروز انديشه و اراده آنها جلوگيري مينمايد.
رژيم مذهبي ايران ،هرگونه نظريه مخالف خويش را ضديت و دشمني با دولت و خدا اعالن ميكند .اتخاذ قوانين
ديني از سوي سيستم ،برخورد مردان را از لحاظ شرعي مشروعيت بخشيده
و آنان را به جان زنان مياندازد .بعنوان رعايت حجاب و شئونات اسالمي و
در ميان قشر فقير
اخالقي ،زنان را از پوششهای به اصطالح غيراسالمي منع نموده و دست كه در پي دستيابي به
مردان را براي برخورد با بيحجابي باز ميگذارد و آن را همچون تكليفي منبعي اقتصادياند ،سياست
گسترش
جهت
شرعي جلوه میدهد .همچنين در كنار اينگونه اعمال از شكوفايي افكار دولت
و انديشههاي زنان جلوگيري نموده و روح و روان آنان را به واسطه اين بسيج ،تأثيرگذاري فراواني
سياستها میآزارد.
دارد .كمبود آگاهي و نبود
هرچند كه ايران داراي فرهنگ غنی و هزاران ساله میباشد ولی تاکنون سازمانهايي كه در قالب
موفق به ریشهکن کردن همهجانبهی پدیدهی قدرت در این سرزمین نگشته جامعه مدني بتوانند با
است .شایان ذکر است که پدیدهی قدرت هر گاه در پی خود نظام خودکامهی استفاده از آن ،از افتادن به
دیگری را به وجود خواهد آورد .از این نقطه نظر ،سياست مردساالر درصدد چنين دامي رهايي يابند،
منحرفنمودن آداب و رسوم ،اخالق و هنجارهای فرهنگیـاجتماعی زمينه مساعد را براي
خلقهای ایران جهت منافع خود است .ژرفابخشی به سیاست تبعیضآمیز و نهادينه ساختن سياستهاي
نادموکراتیک در همهی عرصهها اعم از عرصهی سیاسی ،اقتصادی ،آموزشی ،نظام راحتتر ميكند .زنان
اجرایی و ...به چشم میخورد .آموزش و تعليم از فيلتر جنسيتي گذرانده در ایران فقیرترین قشر
شده و عنوان درسي گردیده و به رشتههاي تحصيلي نيز تقسيم شده هستند که برای رهایی از
است .نظام مردساالر و واپسگراي ايران ،جامعه را وادار به پذيرش تفکیک مشکالت اقتصادی ،رفع
جنسيتي میکند تا جایی که نتیجهی عملکردهای خود را در سطح جامعه احتیاجات و دستیابی به
مشاهد نماید.
منبع ماده نسبی ،رو به چنین
با چنان تعريفي به مفاهيم آزادي ،برابري ،دموكراسي ،دين ،اقتصاد ،سازمانهایی نموده و برای
سياست و مشاركت ،تحصيل و آموزش و پرورش و ...میپردازند که گویی بار دیگر وابسته به نظام
خبری از طردکردن و به حاشیه راندن زنان نیست .در این باره رهبر آپو میشوند.
چنین میگوید« :دولتها با گرسنهگذاشتن خلقها ،سعي دارند آنان را به
خود وابسته سازند».
دولت ايران نيز با بكارگیری سياست بخور و نمیر ،در صدد است تا خلقها را به خود وابسته كرده و از اين طریق
در راستای مستحکمکردن پایههای قدرتی خویش گام بردارد .باید گفت که زنان همچون پايههاي اساسي جامعه
هرگز از منجالب اين سياستها رهایی نیافتهاند .این در حالیست که مشكالت اقتصادي موجود در جامعه پایههای
خانواده را نیز متزلزل کرده است .این بدان معنا نمیباشد که همهی مسائل موجود در نهاد خانواده و جامعهی
امروزی ایران تنها از پیشرفت و یا عدم پیشرفت اقتصاد سرچشمه میگیرند و یا جهت درک مسائل موجود از
دریچهی اقتصادی به همهی معضالت بنگریم .ولی اقتصاد نیز یکی از اساسیترین عرصههایست که جامعه از
طریق آن به تأمین نیازهای مادی خود میپردازد .بنابراین سعی میکنیم که مسائل را تنها به سطح محدود تقلیل
ندهیم .مسائل اقتصادی ،مسائل مهمی میباشند که موجب پیشرفت و یا عدم آن میگردند .افزایش آمار روزانه
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بر ارتش بیکاران ،فقر ،مشکالت کارگران و دستمزد کم ،از جمله مسائلی هستند که دلیلی دال بر ادعای
فوقالذکراند.
تحت عنوان خدمت به ملت ،حفظ و پاسداري داوطلبانه از ارزشهاي ملي ،ديني و اخالقي جامعه و كشور،
احزاب ،مؤسسات و سازمانهاي همچون خواهران زينب ،زنان بسيجي و ...به منظور آلترناتيو سازمانهاي
مستقل زنان و يا جنبشها و اتحاديهها و تفكرات نوين و آزاد ،تأسيس گرديده است .لیکن حوزهی بسيج را در
سطح کشور وسعت بخشیده و توسط این حوزهها با سوءاستفاده از باورهای مذهبي پتانسيل قوي زنان و جوانان
را جهت منافع خود بکار میبندند .با در اختيار قرار دادن امكاناتي از قبيل وامهاي قرضالحسنه ،اختصاص
سهميه دانشگاه و ...به اعضاي بسيج و مؤسسات و سازمانهاي نظير آن سعي میکنند تا هرچه بیشتر سرمایهی
جامعه را به جیبهای این دسته از گروه سرازیر سازند .چنانکه سعی میکنند با چنین روشهایی همهی اقشار
جامعه بویژه زنان و جوانان را به سوی این حوزه و نهادها بکشانند.
در ميان قشر فقير كه در پي دستيابي به منبعي اقتصادياند ،سياست دولت جهت گسترش بسيج ،تأثيرگذاري
فراواني دارد .كمبود آگاهي و نبود سازمانهايي كه در قالب جامعه مدني بتوانند با استفاده از آن ،از افتادن به
چنين دامي رهايي يابند ،زمينه مساعد را براي نهادينه ساختن سياستهاي نظام راحتتر ميكند .زنان در ایران
فقیرترین قشر هستند که برای رهایی از مشکالت اقتصادی ،رفع احتیاجات و دستیابی به منبع ماده نسبی،
رو به چنین سازمانهایی
نموده و برای بار دیگر
وابسته به نظام میشوند.
در نتیجه سیاستهای رژیم
و مشکالت شدید مالی در
بسیاری از خانوادهها برخی
از زنان برای گذران زندگی
و رفع مشکالت اقتصادی،
به فحشا و تن فروشی پناه
میبرند .بدين ترتيب اراده
خود را تسليم ميكنند و
به شخصيتي بياراده و مضر
براي جامعه مبدل شده و در
تضاد با جوهر حقيقي زنـ
مادر قرار ميگيرند.
نظام اقتدارگرا و مستبد برخوردي يكسان با همه زنان ندارد .بلكه براي هر منطقه با توجه به اوضاع خاص
آنجا ،اقشار و طبقات مختلف ،مذهب و مليتها سياستي خاص بهكار ميبرد .زنان روستايي به روال زندگي
گذشتهشان ادامه ميدهند .براي اين قشر از زنان بكارگيري سنتگرايي و قوانين ديني و ...بيشتر قابل
اجراست .زنان و دختران در همه كارهاي زراعتي ،دامداري و باغباني شركت ميكنند؛ همچنين به قاليبافي
و صنايع دستي ديگر و اغلب بدون برخورداري از بيمه و با دستمزدهاي اندك ميپردازند .كارهاي سخت و
طاقتفرساي اين مناطق زنان را مبتال به بيماريهاي ديسك كمر ،ذاتالريه ،اختالل در سيستم گوارشي و
اعصاب و بيماريهاي ديگري كه در اثر تماس مداوم با حيوانات ،گردوغبار و ساعتها زير آفتاب ماندن و ...
بهوجود ميآيند ،ميگرداند .بيسوادي و نبود سطح آگاهي علمي در اين مناطق بر تحكم تفكرات و تقدیرگرایی
و برخوردهاي سنتي و ديني ميافزايد .مشكالت ناشي از سیاست اقتصادي دولت همچون بيكاري ،تجارت
قاچاق در مرزها ،تجارت زن و  ...از جمله عواملي هستند كه موجب بروز مشكالت روحي و رواني ،فرار از خانه،
خودكشي و غيره بهويژه در ميان زنان ميشود.
اوایل انقالب ،زنان ،جوانان و كل جامعه براي رأيدادن به حكومتي دموكراتيك كه بتوانند اراده و هويت
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يـافراطی ،نظام مطلق مطالبات
خود را در آن شرکت دهند ،بسيج شدند اما متأسفانه با حاكميت گروههاي دين 
و آرزویهای آنان را دچار شکست بزرگی کرد که میتوان از آثار بجاماندهاش در جای جای و لحظه به لحظهی
مردم ایران نام برد .دولت با سركوب جنبشها و احزاب سياسي مستقل كه با افكار گوناگون خواهان حق خود
بودند مانند توده ،مجاهدين خلق ،احزاب كردي دموكرات و كومله در شرق کردستان و اعتراضات ديگر در جنوب
و شرق ايران ،جوي مملو از اختناق شديد را بهوجود آورد و اين سكوت ،زنان را به كنج خانهها بازگرداند .يكي از
ديگر مراحل ،دوم خرداد  1376بود .زنان و جوانان بار ديگر با اميد به اينكه رئيسجمهور خاتمي با نويد و قولهايي
كه در جهت ايجاد تغييرات و رفرم در نظام ،آزاديهاي سياسي ،بيان و ...داده است و گامهايي را که در اين راستا
بردارد به حمايت از وي برخاستند .زنان و جوانان ،خاتمي را قبول كردند اما در طول رياستجمهوري وي چندان
پيشرفت و تغييراتي به انجام نرسيد و تنها در حد وعدهوعيد و شعارهاي عوامفريبانه باقي ماند .در حقيقت نظام
جمهوري اسالمي ايران هرگاه كه نارضايتي جامعه بهحد انفجار ميرسد با تغييرات شكلي سعي در واداشتن آنها
به سکوت نموده است .در سالهاي اخير نيز جهت رهايي نظام از فشارهاي خارجي و انتقادات حقوق بشر به دليل
عدم دموكراسي و مشاركتدادن زنان در عرصههاي مختلف ،رژيم جمهوري اسالمي با ايجاد تغييرات ظاهری،
برخي زنان را در پستها و مقامات اداری کشور جاي داد.
با توجه به تحقيقاتي كه از جانب عالقهمندان به اوضاع سياسي و اقتصادي زنان در ايران انجام شده ،در بين
 103حزب و گروه سياسيـ مذهبي ،تنها  7موسسه و سازمان مختص زنان بودهاند؛ جمعيت زنان جمهوري اسالمي
( ،)1368جامعه زنان انقالب اسالمي ( ،)1371جامعه زينب ( ،)1370مجمع اسالمي بانوان ( ،)1377جمعيت
اسالمي زنان ( ،)1377انجمن روزنامهنگاران زن ايران ( )1377و جمعيت زنان انقالب اسالمي ( )1377همچنين
در بين  96گروه سياسيـ مذهبي غير زنان ،تنها تعداد  22نفر زن شركت دارند كه اكثرشان هيأت تشكيلدهنده
 7سازمان مذكور ميباشند و در عرصههاي ديگر نيز جاي ميگيرند.
به جای مشارکت وسیع در سیاست ،دفاتر ويژه زنان از جمله مشاور امور زنان ،مشاور امور زنان در سياست
جمهوري اسالمي ،مشاور امور زنان در قوه قضائيه ،تأسيس چند دفتر مشاوره در امور زنان صورت گرفته است .در
واقع 99درصد زنان از مشارکت سیاسی منع هستند .به دليل وجود مفاهيمي همچون فقاهت ،اجتهاد و مبهمبودن
اصطالح رجال ،زنان هنوز هم نتوانستهاند از راه قانوني هم به شكل فعال وارد سياست شوند .در بسياري موارد ،اكثر
زناني كه وارد عرصه سياست شد ه و مقامهایی را كسب كردهاند ،حتماً نسبت خويشاوندی با سردمداران حكومتي
و نهاد اقتدار دارند.
چهرههاي هميشه ثابت سياسي و حضور كمرنگ زنان در بسياري از عرصههاي اقتصادي نشاندهنده اين حقيقت
است كه امور سياسي و اقتصادي در دست اليتي ثابت است كه دستنشانده خود سيستم اقتدارگراي مردساالرند.
چنانكه از عملكرد فعالين سياسي زن نيز برميآيد ،در راه احقاق حقوق زنان و مشاركت در عرصههاي سياسي و
اقتصادي هنوز هم كمبود و خألهاي بسياري وجود داشته و آنچه كه سياست مردساالر پسند نموده و حكم ميكند
را بهجاي ميآورند .همچنین نتوانستهاند با ارادهاي مستقل و تفكري زنانديشانه از ایفای نقش و اخذ تصميمگيري
برخوردار باشند .سياستمداران ،روشنفكران و نويسندگان زن و آن قشر از زنان كه بهطور قسمي در كارهاي اداري
و اقتصادي نقش دارند و نيز جامعهشناسان و روزنامهنگاران نتوانستهاند آنچنان كه الزم است ،وضعيت زنان ايران
را فارغ از مرزهاي جنسيتي ،طبقاتي ،ديني ،مذهبي و مليتي بيان نموده و براي معضالتشان چارهانديشي نمايند.
كمبود آگاهي زنان در خصوص وضعيت همجنس خويش در عدم درك همديگر و وحدتشان تأثيرگذار ميباشد.
مث ً
ال زنان جنوب ايران اطالع چنداني از وضع زنان نواحي غربي ندارند؛ از اينكه زنان بلوچ ،كورد ،تركمن ،عرب و...
چه مشكالت خاصي را دارند و يا زنان مرزنشين با چه خطراتي مواجهاند اطالعي ندارند .تحقيقات و نوشتههاي
موجود نيز نتوانستهاند تابلوي واقعي از آنچه كه هست را ترسيم نمايند و بهجاي پرداختن به داليل و ريشههاي
مسايل زنان كه به سيستم واپسگراي مذهبي مرتبط ميشود ،تنها عوارض و آسيبهاي اجتماعي را ذكر نموده و
لذا نتوانستهاند راهكاري مناسب و كارا ارائه دهند.
در بسياري از مجالت و روزنامهها ميخوانيم كه زنان جوان با مشكالت روحي و رواني بسياري مواجهاند و درصد
چشمگيري از آنان به روانپزشك مراجعه ميكنند؛ اما چرا؟ در بخش حقوق ،مناسبات اجتماعي و قوانين شرعي
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به وضع زنان و برخوردهاي واپسگرايي كه با آن روبرويند خواهیم پرداخت و اينكه چگونه وضعيت زنان را
به بنبست كشانيده و حتي بهسوي مرگ سوق ميدهند .اما سياستهاي برگرفته از نظام ديني و مردساالر
و همچنين معضالت اقتصادي ،فرهنگي و اجتماعي زنان را چگونه متأثر ميسازد؟ در اينباره نويسندگان
انتقادات صريح و چارهسازي را مطرح نساختهاند .مشكالت زنان و جوانان به مسايل مربوط به عشق و ازدواج
خالصه نميشود .چرا نظام ميبايد اينهمه به جامعه و زنان با ديده ابزار جنسي بنگرد تا جايي كه پيچيدهترين
مشكالت و مسايل براي جنس زن بهوجود آيد؟
نظام مردساالر از هر راهي سعي بر وابستهكردن زنان به خود دارد .پايهها و بافت نظام چنان است كه
اهدافش را از طريق واجب و شرعيبودن قوانين اسالمي پياده نموده و عم ً
ال آنچه كه خواستار آن است را روزانه
به انجام ميرساند و از نظر ذهنيتي چنان ريشه دوانيده كه در جامعه و بهويژه در ميان زنان در حال اجرای
آن میباشد.
زنان مهمترين قشر تشكيلدهندهی پتانسيل مخالفت در برابر نظام مردساالر و اقتدارگرا هستند .با
خودسازماندهي ميتوانند در روند مسير سياست و پيشرفتهاي اقتصادي ،فرهنگي و اجتماعي تغییر و
تحوالتی بنیادین پدید آورند .نظام براي جلوگيري از چنين رويداد و انقالبي سعي در بستن راههايي دارد كه
زنان با گذار از آنها ميتوانند محدوديتهاي موجود را از بين ببرند .بهعنوان مثال عرصههاي فرهنگي ،هنري و
علمي كه زنان ايراني امكان بروز استعدادهاي خود را در آنها دارند ،محدود ساخته و از پيشرفتشان ممانمعت
بهعمل ميآورد ،بهگونهاي كه امروزه زن ايراني ديگر نميتواند حتي ترانه بردگياش را در ميان همجنسانش
نيز بسرايد.
به سبب فشارهای موجود و نبود امکاناتی که زنان از بعد فردی و اجتماعی احتیاجات خود را برطرف کنند،
بیماریها و تاثیرات منفی بسیار دهشتآوری که در تاریخ انسانیت بعنوان معضالت انسانی مهمی مورد بحث
هستند ،همچون گوشهنشینی ،احساس تنهایی ،قدرگرایی ،نهیلیسم ،خشونت و انتقامگیری و عدم مسلطبودن
بر خود که از نتایج این سیاستها هستند در خصوصیات و ساختار شخصیتی زنان و جوانان ایران بوجود
میآیند .همچنین نبودسطح اجتماعی و موانعی که از راه به کار بردن قوانین دینی و سیاستهای انکارگرایانه،
اراده و شخصیت مستقل زنان را به سوی چاههای عمیق و مبهم جنسیت سوق میدهد ،هم جنسگرایی،
خودارضایی ،برقراری ارتباطات بیش از حد ناسالم بیماریهای ایدز را منجر میشود و دولت تمامی فعالیتهای
چارهسازی را تحتفشار قرار میدهد .به جای اینکه به عنوان راه حل ،آگاهی جامعه را ارتقا دهد و امکانات
اقتصادی -سیاسی واگذار کند و از فشارهای جامعه بکاهد با شیوهای از قبیل زندانی کردن ،شکنجه ،جزا و
جریمه ،سنگ بارانکردن و اعدام جواب میدهد.
مسئله استقالل اقتصادي زنان ،مورد مهمي در امر سازماندهي و استقالل اراده زن است تا بتواند از بند و
وابستگي اقتصادي كه زن را همچون بردهاي وابسته به مرد كرده رهايي يافته و بتواند خود ،زندگي و مخارج
ب و فشارهاي مردان ،زندگياي بهدور از
خويش را تأمين نموده ،از دسترنج خود استفاده برد و بدون سركو 
دغدغههاي اقتصادي بيافريند؛ همچنين با واردشدن در عرصههاي كاري خارج از خانه ،بر آگاهي و وسعت
نگرش خود بيافزايد ،ديگر از احساس اينكه ضعيفه است بهدرآيد و از اينكه زنان نیمی از جامعه هستند ،معتقد
باشد .البته كه چنين چيزي براي نظام مردساالري و مردان سنتي همچون خطري است كه حوزه حاكميتشان
را تنگ كرده و از اقتدار ميكاهد .در حقيقت ضربهاي به سياستهاي اقتصادي ،فرهنگي و اجتماعي نظام
مردساالر خواهد بود.
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از قدیم تا کنون در میان جوامع آریایی در نظر گرفتن حقوق و احترام به جایگاه و منزلت اجتماعی زنان یکی از
اولویتهای غیرقابل اغماض بوده است .در فرهنگ خالص آریایی اهتمامدادن به نقش زنان جهت پیشبرد و پیشرفت
اجتماعی بینهایت حیاتیست .آشنایی با دسترنج و قدردانی از ارزشهای مادی جامعه یکی از مقولههایست که
بیش از هر کسی زنان با آن در ارتباطاند و در راستای صیانت از آنها میکوشند .رابطهی تنگاتنگ با خاک و زراعت
باعث میشود بیش از پیش به مهین خود عشق بورزند و در راستای بارور کردنش تالش کنند .همچنین مراقبت و
حفظ زیبایی و پاکیزگی طبیعت و خاک سرزمینهای آریایی نیز دلیلیست دال بر این ادعا .روحیهی صلحطلب و
آشتیجویانهی زنان سبب دیگریست که احترام به تنوعات فرهنگی ،همدلی و افزایش روابط متقابل را با سایر خلقها
ممکن میگرداند .از این نقطه نظر تالشهای زنان در راستای حل و برطرف کردن مشکالت اجتماعی و سیاسی
هویداست .البته جای بسی تأسف است که مقولهی اقتدار و قدرت بیش از حد بر ارزشهای انسانی و اخالقی جامعهی
آریایی تأثیر گذاشته است .جنسیتگرایی اجتماعی یکی دیگر از ارمغانهایست که ذهنیت قدرتگرا با توسل به
تعمیقبخشی و گسترش آن در سطح جوامع به تخریب فرهنگ اصیل جوامع برخاسته است .چنانکه تحت نام دین
و مذهب بیشترین لطمات را در این راستا موجب شده است .همانطور که جامعهی بلوچ نیز از این آسیبها در امان
نمانده است .جامعهی بلوچستان که در جنوب شرق ایران واقع میباشد بعنوان یکی از ترکیبات جمعیتی ایران در کنار
دیگر جوامع شهری ،همواره نقش بارز و تعیینکنندهای در سرنوشت سیاسی و اجتماعی ایران دارد .در این میان نقش
زنان بلوچ با وجود اینکه اکثر جمعیت جامعه را تشکیل میدهند در فعالیتهای سیاسی و اجتماعی ،چشمگیر نیست.
این درحالیست که در جای جای تاریخ بلوچستان به نقش زنان در مبارزات و جنگهایی که فرهنگ و موقعیت
جغرافیک آن جا را تهدید کرده باشد سوار بر اسب در کنار مردان به مقاومت و دفاع از مهین خویش پرداختهاند.
همچنین در مجالس مختلف جهت اتخاذ تصمیمهای مهم در امور سیاسی منطقهی خویش نیز شرکت جستهاند.
یعنی به طریقی در عرصهی سیاسی نیز حضور به عمل آوردهاند .ولی در حال حاضر نقش زنان در عرصههای مختلف
اجتماعی و اعم از سیاسی بسیار کمرنگ و حتی میتوان گفت که وجود ندارد .تعصبات مذهبی و عدم رشد فرهنگ
دیرینهی آریایی؛ همچنین اجرایی کردن قوانین زنستیز در میان خلق بلوچ از جمله در ایران ،افغانستان و پاکستان
دلیل مبرمیست که حقوق طبیعی زنان را پایمال میکند .چنان که گفته میشود در گذشته در جامعهی بلوچستان
چنان اعتماد و اطمینانی به یکدیگر وجود داشته که بین منازلشان دیوار نکشید ه بودهاند .همچنین این واقعیت
اثبات گردیده در صورتی که به زنان اجازهی شرکت و تحصیل داده شود در خیلی از مواقع از مردان موفقتر بودهاند.
تحمیل فرهنگی که مغایر با ارزشهای واقعی انسانی میباشد بر جامعهی بلوچ نیز به طریقی بسیار
بیپروا تحت لوای دین و مذهب اجرا شده است .بهگونهای که موجب معضالت ژرف اجتماعی شده
است .ریشه دوانیدن و ژرفییافتن فرهنگی که هیچ ارتباطی به فرهنگ واقعی این خلق ندارد جامعهی
بلوچ را با مشکالتی مواجه ساخته که جهت گذار از آنها مستلزم واکاوی و ارزیابی صحیحی میباشند.
نقل قول از تریبون زن« :استان سيستان و بلوچستان داراي باالترين درصد بيکاري و پايينترين سطح بهداشت
عمومي است .سوء تغذيه بيداد مي کند .خشکساليهاي پي در پي کشاورزي منطقه را فلج کرده و اگر مرزها نيز
براي قاچاق مواد مخدر و کاال بسته باشد تنها راه کسب درآمد آنان مسدود می شود تا جایی که در بعضی روستاها
تنها چشم اميد به دريافت دو ماهي  30هزار تومانی از کميته امداد دارند سياستي که دولت براي وابسته نگه داشتن
مردم به خود به کار مي بندد .اعتیاد را نیز خود در کنار چنين وضعيت متصور شوید .چنين وضعيتي از روستايي
به روستاي ديگر زجر آورتر و رقت بارتر است .جمهوری اسالمی هيچ گاه نخواسته قدمي در راه ارتقاء سطح آگاهي
و فرهنگ مردم اين منطقه بر دارد و خود به نفوذ و رشد طالبانيسم در منطقه دامنزده و مگر رسالت ارتجاع
جز گسترش آن است .تأسيس مدارس رسمي مذهبي در مساجد اهل سنت در سطح استان که به سربازگيري
جبهه ارتجاع از تمامي مناطق سني نشين ايران ميپردازد و دختران و پسران بسياري را به کام خود ميکشاند».
بدون شک سیاست جمهوری اسالمی ایران در قبال خلق و بهویژه زنان بلوچ با توسل به شدیدترین و خشنترین
شکل تبعیض نژادی ،جنسیتی و مذهبی اعمال میگردند .فقیر گذاشتن این استانها به صورتی عمدی اجرا
میگردد که جزءی از استراتژی نابودکنندهی نظام بهشمار میآید .سیاستی که به شیوهای بسیار ماهرانه هر
کس را محتاج خود میسازد و محدودهی زندگی انسانها را با مشکالت بسیار تنگتر میکند در اولویت قرار دارد.
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بارها بر زبان رانده و تکرار آن را عاری از فایده نمیدانیم :که حضور پررنگ زنان در عرصههای مختلف در یک جامعه،
نشاندهندهی سطح ادراک و شناخت آن جامعه نسبت به مبانی آزادی میباشد .عدم مشارکت زنان بلوچ در امور سیاسی خالء
بزرگیست که مستلزم گذار میباشد .بایستی نقد و تحلیل و گذار از فرهنگ(بیفرهنگی) جنسیتگرایی که به آسیبپذیرترین
قشر جامعه همان زنان لطمه وارد میسازد ،در اولویت قرار گیرد .بایستی از چنین نظراتی که در مورد زنان در بین مردان
بلوچ رواج بوده مانند :زنان بلوچ عاجزه و ناتوان هستند ،گذار صورت گیرد .در واقع انقالب ذهنیتی یک امر الزامیست که
بایستی در جوامع تحت سلطه رخ دهد .زیرا قدرتطلبان همیشه سعی کردهاند تخریب و فتح اذهان و عقاید جوامع را در
صدر برنامههای خود گرفته و اصلهای یک جامعه را مورد هجمهی ایدئولوژیکی خود قرار دهند .هکذا بیشترین حمالت
نیز بر زنان آن جامعه صورت پذیرفته است .حاکم نمودن گرایشی
که زنان را کوچک انگاشته و در راستای تحقیر ساختن فرهنگ زنـ
مادر از هیچ تالشی دریغ نمیورزد شکل واقعی این چهرهی خشن
را هویدا میسازد .تحمل نکردن حضور زنان در جمع مردان چه در
خانه و چه در بیرون از خانه؛ سلب حق کار کردن؛ محروم نمودن
از حق تحصیل؛ محروم گذاشتن از حق ازدواج و طالق؛ زدودن
نشانههایی برجای مانده از رشادتها و جانفداییهای زنان بلوچ که
در خیلی از جنگها و صلحها شرکت داشتهاند؛ پاس داشتن ازدواج
دختران کودکی که تنها  9سال سن دارند و ...نمای دیگری از این
ذهنیت خشن را به نمایش میگذارد .از سویی دیگر عدم آشنایی
با ویژگیهای بچهداری؛ تغذیه صحیح؛ بهداشت کامل و ...ساالنه
موجب افزایش مرگ و میر نوزادان میشود .همچنین ضرباتی که در پی چنین مسائلی پیش میآید موجب آسیبهای
شدید روحیـ روانیـ جسمانی در زنان میگردد .فرهنگ چند همسری که بین مردان بلوچ رواج دارد نیز یکی دیگر از
معضالتیست که زنان با آن مواجهاند .این نیز از سنتی برمیخیزد که جالیای دیرینه به خود گرفته است .سنتهای اشتباهی
که بایستی جهت گذار از آنها از خود همت الزم را نشان دهیم .البته بایستی بیش از هر کسی زنان بلوچ جهت تحقق این
مهم تالش کنند .دیگر زمان آن رسیده که خیلی از سنتها و مواردی که موجب پسرفت جامعه میشوند را پشت سر نهیم.
ازدواجهایی که امروزه صورت میگیرند نهتنها موجب پیشرفت و تعالی زنان در سطح اجتماعی نشده بلکه بسان
بردهای که گویی مؤظف به تحمل هرگونه تحقیریست به زندگی مرگبار تن میدهد .در بیشتر موارد زنان
بدون رضایت کامل مجبور به ازدواج میشوند .همچنین حق طالق با مردان است و با رضایت کامل مرد طالق
صورت میپذیرد .در واقع چنان رابطهی محکمی نیز به شمار نمیآید زیرا مرد با سه سنگ میتواند زن را طالق
دهد .مشاهده شده است که در برخی از مواقع مردان سر چیزی وقتی شرط بندی میکنند از حق طالق که به
آنها داده شده مایه میگذارند .در صورت باخت شرط نیز ،با پرتکردن سه سنگ به پشت سر خود به ازداوج خاتمه
میدهند .در این بین رضایت و یا نظر زن برای آنان هیچ اهمیتی ندارد .دقیقاً همان گونه که در حق انتخاب همسر
نبوده است .بنابراین تا این حد ذهنیت جنسیتگرا در فرهنگ بلوچستان ریشه دوانده است .برای ریشهکنکردن این
ذهنیت نیز نیاز به اتحاد ،مبارزهای منسجم و طرز تفکری که عاری از اشکال ذهنیتی جنسیتگرا باشد ،وجود دارد.
مقولهی دیگری که الزم به پرداختن به آن میدانم مسئل هی«زن سر خون» میباشد .هنگامی که قتلی صورت گیرد با
درخواست خانوادهی مقتول یکی از نزدیکان قاتل با برادر یا برادرزاده و یا خویشاوند دیگر خانودهی مقتول ازدواج میکند.
در این ازدواج نظر و عقیدهی زن هیچگونه اهمیتی ندارد .در اغلب موارد نیز مردان مسن طالب زنان جوان میشوند که
جهت خونبست به خانوادهی مقتول فرستاده میشوند .دخترانی که در این خونبستها به ازدواج کسی درمیآیند دچار
زندگی بس مشقتبار و دشواری میگردند .در حکم یک گروگان به آنان نگریسته میشود .در طول زندگی با سرکوفت
و سرزنشهای بسیاری مواجه میگردد و همسرش نمیتواند با وی رابطهی عادی برقرار سازد .خواسته و طلب زن چنان
بیارزش تلقی میگردد که مانند شیء مادی با وی برخورد میگردد .گویی عاری از هرگونه احساس ،عاطفه ،طلب و
نیازی در زندگی میباشد .چنان که نه میتوان برای حمایت از حقوق خود به قانونی که «وضع نشده» متوسل شد و نه
به فرهنگی که در سطح جامعه از زن حمایت کند دلخوش بود .بیقانونی که در حق زنان میشود موجب تشویق هرچه
بیشتر این فرهنگ مردساالر و جنسیتگرا میگردد .در واقع تمام سعیشان در راستای زدودن زنان از صحنههای حیاتی
اجتماع است .چنانکه در نظر مردان کار زنان صرف خانهداری وبچهداری میباشد .شایان ذکر است همهی زنان بایستی
بدانند تا زمانی که خود اعتماد به نفس خویش را حفظ نکنند ،باور نخواهند شد .همدست و همگام باشیم تا بتوانیم
اجتماعی
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با همکاری و همفکری آیندهای توأم با آزادی را رقم بزنیم .بیتردید تا وقتی که در مقابل این عملکردها خاموش
باشیم این وضع تدوام خواهد یافت .هنگامی که ترس را به کناری نهاده و با عزمی جزم کرده به میدان مبارزه گام
نهیم ،خواهیم توانست از حق و حقوق طبیعی خود که از سوی نظام و فرهنگ مردساالر پایمال میگردد ،صیانت به
عمل آوریم .با پایبندی به آرمانهای مشترکی که علیرغم همهی تفاوتمندیهای قومی ،نژادی و مذهبی به میان
میآیند ،بایستی در راستای تحقق راه حلی متحد کوشا بود .جهت هرچه بیشتر درک و شناخت از ذهنیت مردساالر و
جنسیتگرا ،بینشی ایدئولوژیکی و فلسفی امری الزامی میباشد .زیرا حوزهی اقتدار مردانه ریشه در استبداد تاریخی،
خشونت سیستماتیک و ساختاری که با دین و مذهب رنگ مشروعی به خود گرفتهاند به صورتی بسیار ماهرانه در
هم تنیده و به ذهنیت جامعه تزریق شده است .نگاه ابزاری و شیءانگاری به زن ریشه در تفکر خشن جنسیتگرا
و قدرتگرا دارد .بنابراین توقع رعایت حق و حقوق طبیعی زنان از چنین ذهنیتی میتواند ما را به غفلتی تاریخی
ببرد .تا وقتی که تواناییهای خود را نشناخته و ضعفهای خود را پشت سر ننهیم ،نخواهیم توانست گذار از ذهنیت
موجود را حتمی سازیم .جهت تحقق بخشیدن به آرمانهای آزادی و برابری اجتماعی الزم است قبل از هر چیزی
عاری از هرگونه طرز تفکر ،راهکار عملی و دیدگاهی که از ذهنیت مذکور سرچشمه میگیرد ،شویم .گام اول در
صورتی میسر میگردد که از اشکالهای متفاوت ذهنیت مذبور رها گردیم .بایستی از طرز نگرشی که موجب میشود
تواناییها و خواستههای خود را نادیده بگیریم؛ در مقابل هرگونه خشونت و ناحقی سکوت پیشه کنیم؛ با موفقیتهای
خود با دیدی بیاهمیت نگریسته و در قبال عملکردهای نظام جنسیتگرای حاکم خاموش بمانیم؛ هرچه زودتر
رها شویم .راه خالصی در اتحاد ،شناخت و آگاهی مبارزاتی ،سازماندهی ،اعتمادبهنفس ،اعتقاد به پیروزی و انتخاب
نظام آلترناتیو اجتماعی ،نهفته است .شاید در بین زنان بلوچ تا به حال جنبشی منسجم مبارزاتی به منصهی ظهور
نرسیده باشد ولی اتحاد همهی زنان ایرانی و سایر نقاط خاورمیانه تحت لوای ایدئولوژی رهایی زنان کورد میتواند
گام مهمی به پیروزی علیه ذهنیت ارتجاعی و جنسیتگرای حاکم بر منطقه باشد .ایدئولوژی رهایی زنان کورد با
بینشی ایدئولوژیک به سازماندهی همهی زنان از چه نژاد ،دین ،مذهب و تباری که باشند فرق نمیکند با رعایت
ی جهت شناخت مسائل مهم زنان اهتمام الزم را به خرج میدهد .تحت لوای ایدئولوژی رهایی
تفاوتمندیهای فرهنگ 
زنان کورد میتوان آیندهای توأمان با آزادی را ترسیم نمود .بیشک فقدان سازماندهی و طرز مبارزهای منسجم
از تاریخ کهن تا به امروز دلیل اساسی ناموفقیتهای زنان در طول مبارزاتیشان بوده ،اگرچه این مبارزات بسیار
پراکنده نیز صورت گرفته باشند .بنابراین سازماندهی تحت ایدئولوژیای دموکراتیک و آزادیخواه چیزیست غیرقابل
چشمپوشی .احساس نیاز به آزادی و رهایی موجب خواهد شد که شناخت کافی از جنبش زنان مبارز کوردستانی
به دست آوریم .اتحادی هی زنان شرق کوردستان جهت ایجاد وحدت در میان تمامی زنان ایرانی در راستای مبارزهای
منسجم و سازماندهیشده همیشه آماده بوده است که با آغوشی باز از همهی زنان ایرانی استقبال به عمل آورده و
با در نظر گرفتن تفاوتمندیهای فرهنگی و تاریخی هر کس جهت رسیدن به هدف نهایی گرد هم آیند .اتحاد زنان
ایرانی سبب میشود مبارزات آزادیخواهی خلق ایران نیز به ثمر بنشیند .مبارزاتی که در راستای دموکراتیزهنمودن
ایران امروزه صحنهی گرم پیکا ر را فراهم آورده است .بنابراین نبایستی فرصت را از دست داد .با حمایت از جنبش
زنان کورد خواهیم توانست به سازماندهیای گستردهتری در سطح ایران برسیم .همچنین با مبنا قراردادن ایدئولوژی
رهایی زنان کورد خواهیم توانست آیندهای آزاد را برای همهی خلقهای ایرانی و منطقهای ترسیم نماییم .تحت
هر شرایطی نبایستی میدان مبارزه را برای ذهنیت مردساالر تهی گذاشت .استفاده از تجارب و اندوختههای زنان
کورد که در طول مبارزهی آزادیخواهی علیه ذهنیت ارتجاعی و جنسیتگرای نظامهای حاکم کسب شده میتواند
نقطهی عطفی در مبارزات پیشروی زنان بلوچ و دیگر زنان ایرانی به وجود آورد .آزادی بیبدیل به ثمر نمینشیند.
از خودگذشتگی و فداکاریهای زنان ایرانی سبب خواهد شد اتحاد و همدلی بیشتر و شناخت کافی جهت مبارزهای
بهتر و نتیجهبخشتر بین زنان بلوچ ،کورد ،آذری ،فارس و ...به وجود آید .چنانکه آزادی و رهایی زنان موجب
دموکراتیزهشدن هرچه زودتر و مبدلنمودن ایران به الگویی بینظیر در منطقه درخواهد آمد .برای تحقق این مهم
نیز بایستی همهی زنان ایرانی با عزمی جزم کرده جهت شناخت هرچه بیشتر یکدیگر کوشا بوده تا بتوانند تحت لوای
سازمانی منسجمتر و ایدئولوژیای معینتر که عاری از قدرت و اشکالهای دولتی باشد مبارزهی خود را ارتقاء دهند.
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خشنونتدولتیعلیهزنانایرانی
پدیدهی خشونت يكی از جمله آسيبهای اجتماعي است كه امروزه در حوزهی حقوق بشر و گفتمان بين
المللي بيشتر از هر موضوع ديگري مورد تحقيق و تفحص قرار میگیرد .اين
نوع آسيب اجتماعي كه ريشهای تاريخي دارد ميتواند از يك تهديد به آزار
كشور ايران نيز مانند
و اذيت جنسي و جسمانی گرفته تا روحيـ رواني و سلب هرگونه آزادي ساير كشورهاي جهان با
فردي و اجتماعي را شامل شود .اين نوع خشونتها توسط افراد همنوع و توجه به انواع طيفها و
يا غير همنوع حاكميت و يا اعضاي خانواده انجام میگيرد و بدين ترتيب اقوام(ترك ـ كردـ بلوچ
مرزهاي نژاديـ قوميـ سنتيـ فرهنگي و اجتماعي را درنوردیده و فراتر از ـ فارس ـ تركمن و غيره)
مرزها ،عمل کند .در جامعه پدیدهی خشونت تنها مخصوص زنان نيست داراي فرهنگهاي مختلف
بلكه خشونت زنان عليه مردان نيز وجود دارد .ولي بصورت آرام و پنهان بوده و قوانين جزايي و
بروز میکند .در حاليکه خشونت عليه زنان كه جزء آسیبپذیرترین اقشار حقوقي ايران همگي به
جنسیتگرایانه
ت از آن شكلی
جامعه هستند بصورت بارزتر و آشكاراتر وجود دارد .اين نوع خشون 
جهت بسيار حائزاهميت است كه میتواند زمينهساز بسياري از آسيبهاي وضع شده و حقوق زنان
اجتماعي باشد و بنيان مهمترين نهاد اجتماعي يعني خانواده را به خطر را پايمال میکند .عمال
انداخته و اين نهاد و كل جامعه را با مشكالت جبرانناپذیری مواجه سازد .هرگونه خشونت عليه
خشونت عليه زنان يك اصطالح تخصصي است كه جهت بيان و ابراز زنان را مسئلهای طبيعي
كلي كارهاي خشونتآميز عليه زنان بهكار گرفته میشود .محروميت اين میدانند .در قوانين ايران
قشر آسيبپذير بهحدی بوده است كه از آمدن به اجتماعی ـ خواندن و نه تنها حمایتی از زنان به
نوشتنـ استقالل فكري ،اجتماعي و مالي بيبهره بودهاند .خشونت عليه چشم نمیخورد بلکه به
زنان اين قشر عظيم جامعه در بعضي از كشورهاي به اصطالح پيشرفته يا امتیاز مردبودن وجههی
نيمه پيشرفته برگرفته از انواع خشونتهای فيزيكي و جنسیتي میباشد .کریه خشونت را مشروعیت
این در حالی است که شاهد دامنزدن به اعمال خشونتآمیز بیشتری در میبخشند.
كشورهاي اسالمی هستیم .بطور يقين از طرف قوانین این کشورها خشونت مشروع گشته و صورتی تحمیلی به
خود میگیرد .خشونت در خانوادهـ محل كار و در تمامي حوزهاي اجتماعي عليه زنان بکار گرفته میشود .در
كل پدیدهی خشونت را ميتوان در دو بخش مورد بررسي قرار داد.
نخستـ خشونت در خانواده :از آن جهت اهميت دارد که ميتواند زمینهساز بسياري از آسیبهای اجتماعي
باشد و کانون خانواده را به خطر بيندازد .بنابراین میتوان مهمترين نوع خشونت در خانواده را به دو دسته تقسيم
کرد.
الفـ خشونت جسماني :مانند کتکزدنـ محرومکردن زن و کودکان از پرداخت هزینههای خوراک و پوشاک
ـزندانیکردن زنان در منزلـ شکنجهکردن و حتي قتل.
بـ خشونت گفتاري يا کالمي که شامل بدبيني و حقارتـ توهينـ استفاده از کلمات زشت و رکيک ـ
بیاحترامیهاـ داد ،فرياد و ...اعضاي خانواده را مورد قهر و غضب قراردادنـرفتارهاي زشت و ناپسند که باعث
سوءظن و بدبينی میشود .مجبوركردن زنان به مشاركت در كارهاي ضداخالقي از قبيل پخش موادمخدر ،در يك
كالم زنان را مورد اهانت و تهمت قراردادن و آنها را زيرآروارهاي از بدبيني و حقارت قراردادن در نهايت محيط
خانه را ناامن و اين ناامني باعث جنگ و دعوا و عواقب بسيار بدي خواهد شد .اين نوع خشونتها بيرحمي را
ايجاد و شخصيت زنان را نابود و كرامت انساني انسانها را زير سؤال میبرد .در اصل ميتوان گفت كه خشونتهای
گفتاري در البهالی خشونتهای ظاهري نهفته گردیده و يا به فراموشي سپرده شدهاند .زنانی كه با اين نوع
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خشونتها روب ه رو هستند اکثرا ً دچار افسردگی میشوند .در نتیجه دچار اختالالت حاد روحي و روانيـ کم
س ميشوند .در نهايت خشونت :زنان را در برابر آداب و رسوم ترورنموده و آنها را
خونيـ نبود اعتماد به نف 
بیدفاع رها میکند .در نهايت زنان؛ اعمالی نظير شكنجهـ خودکشیـخودسوزي و مرگ را سرنوشت خود
تلقي میکنند.
دوم ـ پدیدهی خشونت در هر جوامعی با روشهای گوناگون و مختص به خود بکار گرفته میشود .افراد
تشكيلدهنده هر جامعهای اغلب درحين برخورداري از هويت ،تعهد قومي ،داراي هويت ملي بوده و درون
آنها مجموعهاي از آداب و رسوم و هنجارهاي مختلف عليه زنان وجود دارد .بعضاً به اعتقادات ديني و
غيره بر میگردد .مث ً
ال در كشور عربستان كه مهد تمدن اسالميت است هماکنون نیز زنان از ابتداییترین
حقوق اجتماعي انساني يعني انتخابکردن
و انتخابشدن محروم هستند .آنها از حق
دریافت گواهینامه رانندگي و همچنين
حق رانندگیکردن ،در برخی از شهرهاي
عربستان تا اين اواخر نیز محروم بودند .حتي
پستها و موقعيتهای زنان بايد با شرايط
كاري آنان يعني با روح ،روان و جسم زنان
تناسب داشته باشد و اثري از مردان در آن
محيط نباشد و در نهايت زنان در پستهای
اجراييـوزارتخانهـ اداره دادگستري و خيلي
از ادارات ديگر حق كار ندارند و اين يكي از
نمونههای بسيار كوچك چالشهای زنان در
بعضي از كشورهاست.
كشور ايران نيز مانند ساير كشورهاي
جهان با توجه به انواع طيفها و اقوام(تركـ
كردـ بلوچـ فارسـ تركمن و غيره) داراي
فرهنگهاي مختلف بوده و قوانين جزايي
و حقوقي ايران همگي به شكلی جنسیتگرایانه وضع شده و حقوق زنان را پايمال میکند .عم ً
ال هرگونه
خشونت عليه زنان را مسئلهای طبيعي میدانند .در قوانين ايران نه تنها حمایتی از زنان به چشم نمیخورد
بلکه به امتیاز مردبودن وجههی کریه خشونت را مشروعیت میبخشند .با اشارهای كوتاه و گذرا به بعضي از
قوانين كه در ايران تصويب شده است به اين مهم پی میبریم كه قوانين موجود تحتنام آموزههای ديني
قصد دارند به تعمیقبخشی تفكری كه زنان را جنس دوم تلقی میکند ،بپردازند .تفکری که زنان را به
درجهی دو تقلیلداده و مانند شیء با آن برخورد میکند .چونان که زنان را ملک مردان دانسته و مردان را
صاحب اختیار تام زنان میداند.
سال1386به پيشنهاد قوه قضائيه در جلسهي هيت دولت اليحهای به اسم حمايت از خانواده براي تصويب
به مجلس ارسال شد كه در مورد چند ماده آن بحثهاي زيادي صورت گرفت .حتي مورد نقد و انتقاد
فعاالن سياسي و انجمنهاي حمايت از زنان واقع شد .البته بعضي از این مادهها تأييد نشد .طبق قانون آن
اليحه :مردان براي ازدواج مجدد نيازي به اجازه همسر اول نداشتند فقط بايد توانایي مالي براي دادگاه محرز
میگردد و اين دادن حق ازدواج بطور دائم بهصورت يك طرفه به مردان جفاي نابخشودني در حق زنان
جامعه بوده است.
در اكثر كشورها در صورت عدم تمايل زنان به راوبط نامشروع جنسي و یا زناشوئي بکارگیری خشونت
و یا زور جهت برقراری رابطه مزبور جرم و تجاوز محسوب میشود .در حاليكه در ايران مردان ميتوانند به
دليل عدم تمكين زنان از آنها شاكي باشند و حتي مورد حمايت قانون قرار بگیرند .طبق مادهی  46هر فرد
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خارجیای كه با يك زن ايراني ازدواج كند به حبس محكوم ميشود و حتي عاقد نيز شريك جرم خواهد بود و
اين نشانهي عدم برابري ميان زن و مرد و محدويتهایی براي ازدواج زنان ايراني است.
دادگاه به پيشنهاد يكي از زوجين میتواند جلسات دادرسي براي دو بار به تأخير بياندازد كه اين بالتكليفي براي
زنان بعد از تصميم به طالق ،خطرناك و حتي در جامعه نیز بعنوان زنان متأهل شناخته شده و مانع از پيشرفت
وي در زندگي شخصي ميشود .جلسات دادگاه با حضور رئيس و دو نفر مستشار كه يكي از آنها بايد زن باشد،
رسميت پيدا میکرد .اما درحال حاضر اجباري براي حضوريافتن زنان وجود ندارد .اين نيز تبعیض جنسيتي را در
امر قضاوت نشان میداد .يكي ديگر از داليل
عدم برابري زن و مرد در جوامع اسالمي
بحث حضانت از فرزندان میباشد .طبق ماده
 25اليحهی مهريه مشمول ماليات میشد و
آن را بسان نوعي درآمد براي زنان محسوب
میکردند .این در حالی است ،روابطی که
بر بنیان مادیات شکل میگیرند به تمامی
از ارزشهای واالی انسانیت گسسته و تهی
از عشق و عالقهی رسیدن به کمال انسانی
میباشند .فلسفهی زندگی مشترک به کلی
اشتباه و بدور از نگرشی آزادمنشانه میباشد.
قبل از ازدواج به طالق و مهریه اندیشیدن
نشانگر بیمحتوا بودن روابط مشترک طرفین
است .زندگی مشترک در صورتی مایهی
پیشرفت زن و مرد است که عاری از هرگونه
توقع و چشمداشتی مادی از یکدیگر باشد.
مهریه را نیز جنبهی دیگری از شیءانگاری
زن به حساب میآوریم .نمیتوان صرف با
مادیات زندگی مشترک و آیندهی آن زندگی را تضمین نمود ،شاید مادیات تأثیرگذار باشد ولی هرگز تعیینکننده
نیست .چراکه افزایش آمارهای سر به فلک کشیدهی طالق مصداقیست بر این ادعا .چنانکه بایستی روابط
مشترک آزاد انسانها جهت ارتقاء سطح کمال و بصیرت انسانی شکل گیرند نه میزان باال و یا پایینبودن مهریه
و مادیات.
و اما از نقطه نظری دیگر سنگساركردن زنان در جوامع اسالمي كه عملي بسيار قبيح و ضدانسانيست ،رایج
میباشد .این عمل در مورد زناني كه به جرم و يا اتهام عمل زنا محکوم میشوند اجرایی و مورد تأييد خیلی از علما
نیز قرار میگیرد .هکذا اين نمونهي بسيار كوچكي از قوانين خشنونتآمیزی بوده كه در عالم سكوت پيشروي و
در لواي قانون بر عليه زنان جامعه تصويب و اجرایی میشوند .شایان ذکر است که :تصویبشدن یا نشدن موارد
مذکور مطرح نیست،مسئلهی مدنظر ما ذهنیتیست که به تمامی از معیارهای انسانی به دور بوده و به هرقیمتی
که شده ب ر آن است زنان را از صحنهی زندگی طرد کرده و یا محکوم و مقصر نشان دهد .در بسياري از كشورهاي
اسالمی قوانين منع خشونت بسيار ضعيف و يا حتي در بعضي از كشورها عامالن خشونت ،مورد حمايت و تشویق
دولت قرار میگیرند .اما خشونت در كل جامعه را ميتوان نشأت گرفته از:
1ـ عد م بیسوادي و پايينبودن سطح آگاهي و معلومات زنان نسبت به حق و حقوق خود.
2ـ حاكمبودن ذهنيت منفینگر در جامعه نسبت به توانایي و شناخت زنان از مديريت و کسب موفقیت در
كارهاي شخصي و اجتماعي.
3ـ وجود آداب و رسوم غلط و منفي نسبت به زنان در جامعه.
4ـ استنباط غلط و برداشت منفي توسط علماي مذهبي از اسالم نسبت به جايگاه زنان.
اجتماعی
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5ـ مواردی نظیر فقر و بيكاري و نبود منبع درآمدي مستقل براي زنان.
6ـ ازدواج اجباري و يا بيش از موعد و يا مبادله زن بين دو خانواده (ژن به ژن) شيربها و...
7ـ عدم امنيت و آرامش و ناامني در جامعه.
8ـ عدم اجراي قوانين و يا عدم مسئوليتپذیری بعضي از نهادهاي دولتي و انجمنهای حمايتي همسو.
9ـ عدمدادن مجوز تحصيل به زنان در بعضي از رشتههای دانشگاهي در بعضي از كشورها و بهویژه كشورهاي
اسالمي.
10ـ وجود خالء فرهنگي در جامعهـمعضالت عميق فرهنگي ريشه در اليه پنهان ذاتي خشونت دارند.
11ـ تصويب و اجراي بعضي از قوانين تبعضآمیز كه به ضرر زنان وضع شده است ،باعث ايجاد شكافي عميق
در بين زنان و مردان میشود.
و اما نكتهی آخر:
سكوت ما در برابر تحمیل پدیدهی خشونت به معناي تأييد و در اصل مرگ خود و همنوعان خود میباشد.
پس بايد چارهای انديشيد و از اين ببعد سكوت را بشكنيم و خود را براي مبارزهای عظيم عليه ذهنيت و افكار
ظالمانه و كساني كه از اين افكار و اعمال منفعت ميبرند ،آماده كنيم .هر چند براي شكستن اين ديوار و
آمادهسازي راه براي از بينبردن هرگونه اعمال ضدانساني مستلزم يكسري هزينههایست كه مردان و زنان
جامعه بايد بپردازند و هرگونه مبارزهای بهطور تکجنسیتی محال و نتيجهي آن ضعيف خواهد ماند و در
نهايت اين مهم بر عهده دولتمردان و انجمنهاي حمايت از اين قشر آسيبپذير و مردم میباشد.
1ـ تالش جامعهي مدني و سازمانهای غيردولتي در باالبردن سطع آگاهي و شعور اجتماعي و معلومات
زنان.
2ـ تالش و مبارزه جهت برقراری امنيت و آرامش در جامعه.
3ـ تأمین آیندهی اقتصادی و مالی زنان ،ایجاد فضای امن و راحت برای زنان در سطح جامعه ،عضو نهاد و
سازمانهای مدنی و حقوقی زنان قرارگرفتن.
4ـ لغو تمامي قوانين تبعضآمیز.
5ـ لغو كل دستورالعملهايي كه تبعیض جنسيتي را در مكان تدريسي نظير دانشگاها و مدارس و غيره قائل
میشود.
6ـ تالش جهت زدودن فرهنگ جنسیتگرا و مردساالر در اذهان و نهادینهکردن فرهنگ مساواتطلب و
آزادیخواه اجتماعی.
7ـ تدوين قوانيني كه در آن حقوق كلي شهروندان بدون تقسيمبندی جنسیتي كه منافع كلي شهروندان را
مدنظر گرفته شده باشد.
8ـ تدوين قوانينی كه خشونت عليه زنان را جرم شناخته و با مجرم برخورد قاطع صورت گيرد.
9ـ تدوين قوانين و دستورالعملهایی جهت فرهنگسازي جامعه و القاي بینشی كه زنان جنس دوم جامعه
نيستند و بعنوان يك شيء و كاال به آنها نگريسته نشود.

51

تحقیقی
جادوگران؛ بازماندهگاني از فرهنگ الههـ مادر
شانستر برخودان

جادوگران؛بازماندهگانیازفرهنگالههـ مادر
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زنانی كه واقعیتشان در پشت پردهي «جادوگری» پنهان مانده ،كيستند؟ جادوگر در معناي لغوي و بسان
اعتقادی تا به امروز به چه شيوهای درک و تفسير گردیده است؟ جادوی عام یا جادو در معنای کلّی ،به معنای
هر عمل عجیبیست .جادو یا جادوی خاص یا جادو در معنای جزئی(به عربی سحر و به انگلیس :)Magic
ف ّنیست مرموز برای اثرگذاری بر عالم ما ّده با دخالت ارادهی جادوگر؛ چه ابتدایی باشد و چه برای خنثیکردن
جادوی دیگری؛ چه هدف متعالی داشته باشد و چه پست .چه ورد بخواند ،چه حرکاتی انجام دهد و چه از
وسایلی استفاده کند .ريشهی كلمهي جادو ماخذ از زبان فارسي که در زبان پهلوی jâdugتلفظ میشده،
است .واژهی « »magicمعادل انگلیسی آن است ،که از واژهی «»Magusگرفته شده که در فارسی قدیم نام
یکی از موبدان ستارهشناسی زردشتی به نام« »magusیا «مجوس» بوده یعنی مربوط به منطقه«»Medes
که خود نیز به معنی «قلمرو ماد» است .پس از فتح ایران ،اعراب ،زردشتیان را مجوس میخواندند .و این واژه
همچنان به همین معنی به کار میرود.
جادوگری از منظر اقتدارگرایان
قدرتطلبان اين موضوع را اينگونه باور دارند كه جادوگران شبگردي كرده و اقدام به كارهاي نادرست عليه
مردم کردند .معناي ديگر آن نيز زنان يا مرداني كه به كارهاي زشت عليه سایر افراد جامعه دست میزنند.
در زبان مرد ِم ديربازان نيز به معناي انسانهايي كه چشمهاي زيبا دارند ،ميآيد .آنگونه كه گفتيم اين معناي
لغوي آن (كه در ميان مردم شايع) بوده و با حقيقت معنايي آن همخواني ندارد ،میباشد .تعریف واژهی
جادوگری بُعد پنهان چهرهي زن است ،در واقع تعریفیست منحرف .زشت جلوهدادن پدیدهی جادوگری به
جامعه نیز از منشاء همان نگرش سرچشمه میگیرد .بنابه ذهنیت مردساالر تعریفی اینچنینی از پدیده مزبور
ارائه شده است .چنانکه گفتهاند :جادوگران ميتواند به انسان لطمه وارد ساخته و موجبات پیشرفتش را سد
كنند .یا اینکه هدفشان رسيدن به ثروتي عظيم است .همچنین براي رسيدن به آن نيز بايد به ديگران ضربه
وارد آورند .باعث و باني درد و آالم برای کسانی هستند که در مقابلشان مقاومت کنند .زیرا با سحر و جادو
میتوانند مخالفان خود را از پای درآورند .در انجام كارهاي زشت بسيار با استعداد هستند .به عبارتی دیگر
چنان پدیدهی جادوگری را در اذهان جامعه ترسیم کردهاند که گویی کسیست همدست شیطان .بسان زني
پير ،با ناخنهاي بلند و كثيف ،چادر سياه بر سرداشتن ،ترسناک و خطرناک ،بخصوص كودكان را زندهزنده
در ديگ میپزد و خوردن گوشت نوزادان را دوست میدارد ،حقهباز و توطئهگر است ،توان كنترل احساسات
جنسي خود را نداشته و لخت ميرقصد ،فاحشه است و خالصهي کالم ،نماد و یا مظهر كابوس جامعه تعریف
شده است .همينطور با حيله و دسیسهگری براي جامعه مشكلسازی میکند .تمام انرژي خود را نه براي بهبود
وضعيت جامعه بلكه علیه جامعه به كار ميبندد .يعني داراي انرژي متافیزیکی هستند و آنرا به صورت منفي به
كار ميگيرند .خداناشناس هستند .به دليل حسادت خويش ،خود را از دیگران پنهان کرده و جادوگری ميكند
و ارگانهاي جنسي پسربچهها را ميدزدد .زني كه كنترلش را از دست بدهد ،قاتل است ،روي جارو پرواز كرده
و شبهاي»ثبت یا شبت» در زبان عبری یعنی شنبه) دور هم جمع ميشوند.
در طول تاريخ آناني كه بيشتر از همه واقعیتشان منحرف نشان داده شده و حقشان پايمال گشته جادوگران
ميباشند .جای سوأل است که چرا تا این حد جادوگران را بد ،زشت ،وحشي و ناپاك نشان ميدهند؟ آيا با اين
نامگذاري و تشبيهها در صدد اثبات یا منحرف نمودن کدام واقعیت برآمدهاند؟ چنانکه میدانیم همهی اینها
در راستای هدفی صورت گرفتهاند .زیرا اگر نگاهی به تاریخ انسانیت بیندازیم ،خواهیم دید که تاریخ سرشار از
توطئهچینی و سیاهنمایی کسان قدرتطلبیست که جهت از میان برداشتن انسانهای مبارز با اعتقادات مخالف
علیه نظام حاکم و زنستیز صورت پذیرفته است .اعتقادات و کارهای زنان عال ِم انگ دشمنی با جامعه میخورد
و توسط ذهنیت مردساالر مورد هجمهی ایدئولوژیکی قرار میگرفته است .هنگامي كه به تاريخ نسلكشي
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جادوگران(زنان عال ِم) مينگريم ،ميبينيم كه آنها از نيروي فوقالعادهای برخوردار بودهاند .اما بهویژه در غرب همواره
با آغاز دين مسيحيت ،فرمان نسلكشي جادوگران داده شده است .هزاران زن در دادگاههای انگيزاسيون(دادگاههای
تفتیش عقاید) محکوم به مرگ شدهاند .اين موضوع را نه تنها بعنوان قتلعام بلكه بعنوان نسلكشي زنان نیز میتوان
نامید .عنوان نسلکشی ،عنوانی ساده و بسیط نميباشد كه بتوان به سادگی در مورد هر شخص و یا موضوعی
معمولي به كار بُرد .چنانکه برآنیم تا حقیقت یک واقعیت باژگون شده و تحریف گشته را بازگوییم .شاید کلمهی
نسلکشی نیز نتواند بیانگر خشونتی باشد که در طول تاریخ تا به امروزه علیه زنان و مردان مبارز اعمال شده است.
اين ميتواند بُعد مادي و يا معنوي یکی از موضوعهای نامبرده
باشد .به كلي نفی و از میان برداشتن آنان را مورد هدف گرفته
و به منظور اینکه اثری از آنها باقی نماند تیر حمالت خود را
متوجهشان ساختهاند .بدون شك نسلكشي نه تنها در برابر
يك اعتقاد و يا يك خلق بکار گرفته میشود ،بلكه به منظور
نابودکردن موجودات دیگر در هستی نیز صورت گرفته است.
در اصل گفتمان نسلكشي که در شکلهای مختلف صورت
گرفتهاند ،بجا خواهد بود .پرداختن و پرده از تاریخی که سرشار
از نسلكشيهای فكري و فیزیکیست برداشتن چهرهی واقعی
قدرتطلبان و انسانستیزان را هویدا میسازد.
در واقع نسلكشي جادوگران به مثابه يك شكست بزرگ
جنسیتي نيز ميباشد .تاريخ بردگي زنان بیانگر تاریخ نسلكشي
آنها نيز است .به منظور اينكه هيچ وقت نتواند قد َعلَم كند او را
مورد شکنجه قرار داده و محکوم سکوت کردهاند .اما اين بدان
معنا نيست كه حس مبارزاتی و آزاديخواهانهي زنان از بین رفت
و از صحنهی مبارزه دور گشتند .سعي ميكنیم به رازی پی
ببریم که موجب این همه نفرت و انزجار از جادوگران گشته
است .در حقیقت تاریخ با قلمی مردانه به رشتهی تحریر در
آمده است .بنابراین ما زنان جهت از نو نگاشتن این تاریخی که بجزء بدی از ما نامی در آن به چشم نمیخورد را
باید بازنویسی نماییم.
زن مرده است!
بهترين زنِ ،
نگرش نظام قدرتگرا همانطور که شالودهی ذهنیت مردساالر بوده در راستای تحریف واقعیت زنان گام برداشته
و میدارد .چنانکه اذعان میدارند« :بهترين زن ،زن مرده است» .به عبارتی دیگر اگر که زني بر خالف اين کاراکتر
حركت كند برچسب بیاخالقبودن و ...بر او زده میشود .زن مرده؛ زنیست که بردگی را پذیرفته ،در برابر هر امری
اطاعت کرده و سر تعظیم فرود میآورد .بدین شیوه تابع ذهنیت مردساالر گردیده و در مکتب این ذهنیت تأدیب
میگردد .مردان نیز آنگونه که بخواهند از آنها بهرهکشی کرده و مبدل به مردهای بیتحرک میسازند .به هرحال زن
مرده را زياني نيست .زیرا زن مرده نه تنها تهديدي براي رسیدن به قدرت مرد نیست بلکه تضمینگر تداوم آن نیز
میباشد .شایان ذکر است که اقتدار و بردگي دو پدیدهی از هم ناگسستنی مانند دو روی یک سکهاند .یعنی وجود
يكي بدون ديگري غیرممکن میباشد .به میزانی كه پدیدهی بردگي در جامعهای ژرف و تعمیق یافته باشد ،به همان
میزان نیز اقتدار نيرومند شده و ريشههايش را مستحکمتر میکند .اما برعكس ،همانگونه كه گفتيم اگر زن بصير،
توانمند ،پولتیک ،اتوریتر و دارای نطق و خطابه باشد؛ آن زمان به راحتی ميتواند وجود پدیدهی قدرتگرایی را مورد
بحث قرار داده و زیر سؤال ببرد .اقتدارطلبان صرف برای مستحکمتر کردن بنیان نظام خود و تحمیل آن بر جامعه،
از بکارگیری هرگونه روش مبالغهآمیزی و تحریف وقایع و شايعه پراكني برای رسواکردن زنان اجتناب نورزیدهاند.
بدینگونه همیشه سعي بر خدشهداركردن ارادهی راسخ زنان در میان جامعه شدهاند .به همين سبب نيز در روایات و
داستانها ،متولوژي و كتب تاريخي به زنان فرزانهای برمیخوریم که از استعداد و و نیروی فکری توانمندی برخوردار
تحقیقی
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بودهاند اما به دلیل مواردی که ذکر شد چهرهیآنها خدشهدار گشته است .در کتاب داستانهاي كودكان نيز
زنان پير و فرزانه را به گونهاي وحشتناك تعریف کردهاند.
چنان شگفتآورانه سعی کردند این دروغها را به اذهان تزریق کرده و ماندگار سازند .به دگر گفتمان به جامعه
قبوالندند كه زن دانا ،شيطانی بیش نیست .زیرا زنان فرزانه ،زنانی هستند كه هرگز در برابر قوانین وضعشدهی
نظام مردساالر اطاعت ننموده و همیشه سعی بر ارتقاءدادن مبارزه در صورت کسب فرصت و امکانهای هر چند
اندک برآمدهاند .چنین زنانی از شهامت واالیی برخوردار هستند .گناه اين زنان ،برخورداربودن از سطح آگاهی،
مبارز و تالش در راستای آگاهنمودن سایر زنان و جامعه میباشد.
چنین زنانی همیشه از بزرگترین نیرو و پتانسیل تحولخواهی برخوردار میباشند که نظام به چشم تهدیدی
برای اقتدار خویش به آن نگریسته و مینگرد .برای همین هم این ذهنیت زنستیز همچنان با در پیشگرفتن
سیاست تفرقهافکنی در میان زنان ،برتریدادن گروهی بر گروه دیگر(بنابر منافع خود) ،کارت مشروعیتدهی
به انجام هر عملکردی را از زنان ناگاه و جامعه کسب میکند .متأسفانه زنان و جامعه به علت فقر علم و
آگاهی مبدل به ابزاری در دست نظام زنستیز و جامعهستیز شدهاند که هر روز تیشه به ریشهی خود میزنند.
تاريخمان مملو از چنین تراژديهایی میباشد .البته تا زمانی که ما هم ناآگاهانه عمل نماییم و در برابر دروغهای
ذهنیت زنستیز خوشباور و ساده دل باشیم ،نمیتوانیم مانعی جهت متوقفنمودن قتلعامهای مذکور گردیم.
به همین دلیل بجاست که از دیدگاه خود زنان به مقولهی جادوگری بنگریم و با واکاوی زوایای آن پرداخته تا
هرچه بیشتر حقیقت بر ما روشن و مبرهن گردد.
دیدگاه زنان نسبت به جادوگری
جادوگران بازماندهگانی از فرهنگ الههـ مادر ميباشند .زیرا داراي فرهنگي دیرین و به درازاي فرهنگ بشريت
ميباشند .براساس برخي تفاسير گفته ميشود :كه جادوگران علم خود را از الهه -مادر آموختهاند .البته و با گذر
زمان همچنین فرهنگ جوامع گوناگون ،زبان و شرایط زمانی و مکانی نام آنها متفاوت بوده و تغييراتي نيز در
آن به وجود آمده است .نخست از آنان بعنوان ماد ِرفرزانه ،الهه ،عالم ،سحرباز و حكيم نام برده شده است .چنان
كه برخي از مورخان نيز بر این واقعیت واقفند که آنان(جادوگران) بازماندگان فرهنگ الهه -مادر ميباشند.
مادري كه اتوريته بوده و از نیروی پيشبيني فوقالعادهای برخوردار بوده و براساس آن نيز برنامهريزي کرده
است .مادری حكيم و شفاآور است ،قابلهگي ميكند ،نوزادان پسر را ختنه ميكند ،تمامی مسایل مادی را حل
و نیازهای معنوی جامعه را برطرف میکند .با برخورداربودن از چنین خصلتهایی مورد ستایش جامعه قرار
گرفته و هر کس در پیرامون وی تجمع مییابد.
همينطور جادوگران ،زنان آگاهی هستند که از علم شناخت خویش برخوردار میباشند .دیدگاه آنان در رابطه
با طبيعت به گونهایست که خود را بخشی از بدن آن میبینند .لذا بیش از هر عالم و فرزانهای با زبان طبیعت
آشنا بوده و آن را درک میکنند .اما این در حالیست که دیدگاه مرد یا ذهنیت مردساالر نسبت به طبیعت،
منفعتطلبانه است .خود را نه بخشی از طبیعت بلکه حاکم بر آن میبیند .ویژگی زنان جادوگ ر با سایر انسانها،
از تعادل بکارگیری هوش آنالتيك(تحلیلی) و هوش عاطفي برخوردار میباشند .به همين سبب نه تنها به
طبيعت لطمه نزدهاند بلكه خارقالعاده بودن طبيعت را كشف كرده و جهت تداوم حیات انسانها نیز از آن فايده
جستهاند و یاریرسان بودهاند .در رفتار با طبيعت از اصل ابژه -سوبژه پيروي نكردهاند .زیرا طبیعت را همچون
خود موجودی زند ه پنداشتهاند .در واقع آنان خالق فلسفهي حفاظت از موجودات زنده بودهاند .همچنین ارزش
واالی برای طبیعت قائل گشتهاند .اين موضوع را از راه تحقيقات تاريخي نيز ميتوان به اثبات رساند.
با زباني ساده و آشكار ميتوان گفت كه جادوگران همان زنان عالم هستند .ميتوان گفت كه هر موضوعي كه
به طبيعت و جامعه مرتبط باشد با آن بيگانه نيستند .جادوگران روانشناس و جامعهشناس بودهاند .در صورتي
كه گفته شود ريشهي علوم از جادوگری نشأت گرفته به خطا نمیرویم .از ادراک و آگاهی واالیی در مورد انسان
و طبيعت برخوردار بودهاند .جادوگران با الهام و نیرویی که از طبیعت گرفتهاند و چگونگی بکارگیری نيروي خود
را به شيوهاي موثر در یافتهاند .همچنین نقش مؤثری بر جامعه داشتهاند .حتی از پيشاهنگان جامعه محسوب
گشتهاند .برای همین هم مورد احترام جامعه قرار گرفتهاند .بدین ترتیب از نیروی اتوريتهای در جامعه برخوردار
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بودهاند .آنان دارای سطح دانش و خصایص همانیستی ،اجتماعی و طبیعی بودهاند .اگر گفته شود كه پايه و اساس
طب امروزي را آنان بنا نهادهاند ،مبالغه نخواهد بود .آنان معتقدند که هر دردي به دست آنان قابل درمان است.
دستشان شفابخش بوده است .جادوگران علم خود را از طبيعت گرفتهاند و از خورشيد ،چرخش ستارهها ،ماه ،پرواز
پرندگان ،بزرگ شدن آهستهي درختان و تغییر فصلها ،الهام گرفتهاند.
براساس فلسفهي فيزيك كوانتوم ،معروفترين شعار علم انرژيست .يعني در اصل انرژي خداست .اما نادرند
کسانی که بتوانند به شيوهاي درست انرژي خود را به كار گرفته و موجب تخریبات نشوند .در عينحال نيز با
بكارگیری و استفادهی صحيح از تمام انرژي موجود در بدن و همچنين گيتي دارای نيرو ،صبر و تمرکز خاصی
بودهاند .چرا که هر شخصي قادر به انجام اين امر نميباشد .اما زنان مورد بحث ما توانستهاند انرژي موجود در
طبيعت و بخصوص در انسان را به شيوهاي خارقالعاده کشف ،درک و سازماندهی کنند .در صورتی که انسان به
نحوی انعطافپذیر قادر به درک و شناخت و متمرکز کردن این انرژی نهفته در عالم ذهن خود نباشد ،قادر به درک
و ارتباط برقرار کردن با نیروهای خارقالعادهی طبیعت ،نخواهد بود .چنانکه اگر بتوان توازن الزم با هوش تحلیلی
و هوش عاطفي برقرار ساخت به نتیجهی مذکور دست خواهد یافت .لذا نیک به مکر ،دروغ و دسیسههای ذهنیت
مردساالر پی برده و چون در صدد افشای آن برمیآید ،مورد تهاجمات فکری ،شخصیتی و جسمانی نگرش زنستیز
قرار میگیرد .به آنان برچسبهایی نظیر حيلهگر و ...زدهاند .حتی استعداد فالگیری زنان را دقیقاً دلیلی مرتبط با
این مورد میدانند .هنوز هم فالگيري ،جادوگری و كارهايي از اين قبيل در جامعهي خاورميانه موجود میباشند.
در طول تاریخ زنان آزاد و مستقل با برخورداری از آگاهی و سطح سازمانیافتهی خویش سعی کردهاند خود را از
گرفتارآمدن به دامهای ذهنیت زنستیز مصون دارند .براي اينكه سيستم ماد ِر فرزانه و مهربان از هم فرونپاشد،
مقاومت بینظیری از خود نشان دادهاند .جهت حفظ و صیانت از دستاوردهایشان مبارزهی خویش را پیشبرد
دادهاند .البته تاريخ مملو از مقاومت و كاوشهاي چنین زنان عالمی ميباشد.
گفته میشود که زنان جادوگر خدانشناس بودهاند ،اما زماني كه به هنر اين زنان مينگريم ميبينيم كه چنین
گفتمانی صحت ندارد .زیرا آنچنان که برای فکر ،فلسفه و اعتقاد خویش احترام قائل بودهاند به همان میزان نیز
براي باوري و اعتقاد سایرین نیز اهميت ،احترام و ارزش وااليي قائل بودهاند .در حقيقت بدون باوري چگونه قادر به
تمرکزیافتن و بکارگیری انرژي خود شده اند .زیرا تمرکز انرژی خود ،ایمان میطلبد .برعكس ادعاي موجود آتائيست
نبودهاند .اما به دليل اينكه بعد از مدتي باوری به تصرف مردان درآمده است ،زنان را از عرصهی حیات به حاشیه
رانده و به همين سبب نيز زنان عالم هيچگاه آنان را نپذيرفتهاند .قبول نكردن ذهنيت ارتجاعگرای مرد به معنای رد
دين نیست .اعتقاد و قبول بردگی تحمیلی که ذهنیت اقتدارگراي مردساالر منشأ آن هست ،دو مقولهی كام ً
ال از هم
متفاوتاند .ذهنیت زنستیز با در یک کفه قرار دادن این دو مقوله ،به سیاهنمایی شخصیت زن پرداخته است .بدین
گونه جزماندیشی موجود در دین را تعمیق و به تحریک جزماندیشان پرداخت ه است .برای قانع کردن جامعه نیز با
توسل به دین سعی در طرد زنان از عرصههای مختلف اجتماعی و مخدوش و مغشوش نمودن وجهی آن نمودهاند.
ت آن پنهان كردهاند.
همچنین این مورد را مانند سپري به نفع خود بکارگرفته و چهرهی راستین خویش را در پش 
در حالی که آنچه خود کردهاند تروری بیش نبوده است .این در حالیست که زنان نه علیه دین بلکه علیه ذهنیت
زنستیز مردساالر به قیام برخاستهاند .براي مثال در آفریقا هنر جادو را با نام« موجومبا» و در جزيرهي هيتي نيز
آنرا با نام «وودوو» خوانده ميشود .در هر فرهنگي براساس معنا اين پديده را نامگذاري ميكنند .برحسب تحقيقاتي
كه انجام دادهايم مردان نيز قادر به جادوگري شدهاند .در حالي كه شمار زیادی از زنان جادوگر بودهاند حتی نیمی
از جمعیت آنان را تشکیل دادهاند .اما در تاريخ بحث از مردان جادوگر نيز به ميان آمده است .ولی مردان جادوگر
يا همسر زنان جادوگر بودهاند يا فرزند آنان بوده و يا نسبتي با آنان داشتهاند.
ادامه دارد....

تحقیقی

زنان نامدار
هیپاتیای اسکندری با بینشی فلسفی به مبارزه علیه ذهنیت زنستیز برخاست.

بریتان زاگروس

انسانهمانطورکهبرایبرقراریحقیقتمیجنگدبایستیباخرافاتنیزبهمبارزهبرخیزد
هيپاتيا زني يوناني بود که به عنوان نخستين زن برجستهي رياضيدان يوناني شناخته ميشود .همچنين او
استاد فلسفه در شهر اسکندريه بود و در علم نجوم تبحر داشت .او در زمان حکومت روم بر مصر در اسکندريه
زندگي ميکرد و به دست مسيحيان و با تحريک کليسا به اتهام جاودگري کشته شد .همچنين اين فيلسوف
نامدار از هنر سخنوري و خطابه ،سوارکاري و شنا برخوردار بوده است .گفته ميشود که او بيش از ده سال از
عمرش را در سفر گذرانده است .او سفر کوتاهي به آتن داشته و در مدرسه آتن به عنوان دانشجو تحصيل کرده
است .در بازگشت از او براي تدريس دانشگاه اسکندريه در رشتهي فلسفه و رياضيات دعوت شد و تا پايان عمر
به تدريس در اين دانشگاه مشغول بود .به علت تسلط کامل به علوم زمان خود و نطق بينظيرش معلم محبوبي
بود .افراد بسياري از کشورهاي مختلف براي شرکت در کالسهاي او به اسکندريه ميآمدند و بسياري از مردم
براي شنيدن سخنان او جمع ميشدند .سقراط مورخ مينويسد :او معلم محبوبي بود ،در خانهي او همانند اتاق
کنفرانسش سختکوشترين دانشجويان آن روز آمد و شد داشتند .از نخستين کساني بود که به وسيلهاي براي
راهيابي دريانوردان انديشيد .اسطرالب(از ابزارهای قدیم نجوم و طالعبینی ،جهت سنجش ارتفاع ،سمت ،بُعد ،میل
خورشید و ستارگان به کار رفته) اختراعي او تا قرن هجدهم مورد استفاده دريانوردان بود .با وجود پيشنهادهاي
ازدواجي که از جانب شاهزادگان و فالسفه داشت ،هرگز ازدواج نکرد.
هيپاتيا پيرو افالطون و از مشتاقان مکتب فیلسوفان بزرگ يونانی چون سقراط و ارسطو نیز بوده است .همچنين او
عقايد نوافالطونيان را تبليغ ميکرد .هيپاتيا در عرصهي فلسفه يکي از متفسران و منتقدان بزرگ به شمار ميرود.
همچنين با برخورداري از قابليت وافري که در اين عرصه داشت پيشرفت فکري بينظيري را کسب نموده و يکي
از جمله فيلسوفانيست که گامهاي نويني را از فيلسوفان قبل از خويش برداشته و اشاره به اين موضوع جهت
شناخت هر چه بيشتر ما از شخصيت و سطح تفکر وي بسيار حائزاهميت ميباشد .گفته ميشود او توانست تفاسير
متفاوتي را در مورد يکي از شاخههاي افالطوني به نام نوافالطونيان ارائه دهد.
همانطور که ميدانيم سنت هلنيست از ماهيت متافيزيکي بسيار قوياي برخوردار بوده و هنگامي که اين موضوع را
مورد بحث و بررسي قرار ميدهيم متوجه ميشويم که در واقع هيپاتيا عالقهي چنداني به مواردي نظير متافيزيک
نداشته است .با توجه به واقعيت مذکور ميتوان به چنين نتيجهاي دست يافت که هيپاتيا عالقهي شديدي به
منطق داشته تا انديشهي ميستيک يعني متافيزيک .به عبارتي ديگر به ميزاني که اهميت وافري نسبت به منطق
قائل گشته در برابر عالقهي کمتري نسبت به انديشهي متافيزيک نشان داده است .همچنين گفته ميشود که وي
تمامي رويکردها را با ديدي علمي مورد بحث و بررسي قرار داده و از روش تفسير خاصي برخوردار بوده است .اين
بدان معناست که؛ هيپاتيا تنها به آنچه که آموخته اکتفا نکرده و مدام در پي دست يافتن به سطح واالتري از سطح
انديشه و علم بوده و در اين راستا به نقد نيز پرداخته است .همچنين از اين طريق روش انديشه و فلسفي خويش
را ارائه داده است .عليرغم اينکه هيپاتيا در شهر آتن چشم به دنيا گشوده و در آنجا به تعليم پرداخته اما در حين
حال نيز مدام با ذهنيت مردساالر و نظام مرکزگراي آنجا در چالش بوده و با ايستار و فعاليتهاي خويش عليه
نظام و ذهنيت مذکور مبارزهاي بينظير که زبانزد خاص و عام بوده را به رشتهي تحرير درآورده است .اگر سخن
به جا باشد در جايي همچون آتن که ذهنيت مردساالر بر عرصهي حيات حکمران بوده همچنين زن از تمامي
عرصهها به حاشيه رانده شده و از موقعيتي بسيار کمرنگ برخوردار بوده ،فيلسوف نامدار يعني هيپاتيا درصدد
باژگونکردن اين واقعيت شوم عليه زن برآمده است .همچنين وي با ايستار ،هوشمندي و انديشهي فيلسوفانهي
خويش عليه ذهنيت مردساالر حاکم به مبارزه پرداخته است.
در آن دوران اين زن فيلسوف ،مدير بزرگترين کتابخانهي شهر آتن با نام اسکندريه بوده است .اين کتابخانهي
بزرگ مکان پرستش ،عبادت و واجبات ديني پاگانها بوده است .همچنين اين کتابخانهي بزرگ نقش مرکز
زنان نامدار
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آموزش و دانش را ايفا نموده است .با توجه به همهي اين موارد ،بعدها کتابخانهي بزرگ با نام اسکندريه
توسط متعصبان و طرفداران دين مسیحیت به آتش کشيده شده است .با اين تفسير که آتشزدن کتابخانهي
اسکندريه که هم مرکز تعليم علم و دانش و هم مرکز عبادت و پرستش پاگانها بود ،در واقع هجومي بيش
نيست.
هيپاتيا ،شيفتهي طبيعت بود
فيلسوف نامدار پاگانيست تبار بوده است .جاي دارد به اين مورد مهم اشاره نماييم که فلسفه و ذهنيت
موجود در آتن آن زمان با مرور زمان تعميق مييافت .واقعيت موجود
شایان ذکر است كه
در آتن قديم هم از ديدگاه تبعيض و برتري جنسيتي گرفته تا
برتريدادن انسان بر طبيعت و بيگانهساختن زن از طبيعت فراتر نرفته هيپاتيا در جايي كه مركز
بود .به گفتماني ديگر نگرشي مبني بر به استثمار و استعمار درآوردن چالشهاي ديني بوده،
طبيعت حاکم بوده است .گفتمان «جهان تنها براي مردان آفريده زيسته است .اين مورد
شده» از فلسفهي آتنيهاي آن دوران سرچشمه گرفته است .بدون مستقيم ًا با دنياي چالشهايي
كه او را به درياي فلسفه
شک فلسفهي مردساالر حاکم بر آتن با هدف سرکوب و مستعمرهکردن
سوق داد ،مرتبط میباشد.
هرچه بيشتر زنان و طبيعت بکار گرفته شده است.
اكثر پاگانها در نتيجهي
البته در چنين وضعيتي به سهولت ميتوان گفت ،زني که در چنين
مواجه گشتن با هجوم و
جامعهاي چشم به جهان گشوده ،دوران تحصيالت خويش را در آنجا
حمالت پيدر پي مرتد شده
سپري کرده و در تمامي لحظات زندگياش با هرگونه رفتار ،برخورد و
بودند؛ اما هيپاتيا هرگز
نگرش ذهنيت جنسيتگراي حاکم مردساالر مواجه گشته ،پي نبردن
رويگرداندنی از دين خويش
وي به چنين چالشهايي غيرممکن ميباشد .هيپاتيا با ايستار ،موضع را نپذيرفت و در اتخاذ
و طرز نگرش خويش نسبت به حيات و بهويژه در تمامي عرصههاي تصميم خويش مص ّر بود .زیرا
حياتي ،با شهامت و ارادهي راسخ خويش در راستاي پيشبرد مبارزهي او به فلسفه و علم ايمان
فلسفي خويش در برابر ذهنيت جنسيتگراي مردساالر ،دريغ نورزيد .آورده بود.
در اين راستا هرگز در برابر اعمال ذهنيت جنسيتگراي مردساالر
چشمپوشي نکرده و تمامي مرزهايي را که با هدف به حاشي ه راندن موقعيت زن از تمامي عرصههاي حيات
تعيين گرديدهاند را مکشوف و با قيام خويش صفوف مبارزهي آزادي و دموکراسيخواهي را براي تمامي
زنان دنيا و بهويژه همهي زنان يوناني گشوده است .البته اين در حاليست که قيام وي از قيامي شخصي
فراتر نرفت .با اينکه قيامي شخصي بود ولي او نظام بردگياي را که ذهنيت مردساالر حاکم بر زنان و جامعه
تحميل مينمود را رد نموده و با پايبندي عظيمي که به آزادي داشت ،هرگز از پيشبرد و ارتقاءدادن مبارزه در
عرصههاي علم و دانش از پاي نايستاد .لذا هيپاتيا از جمله زنانيست که تاريخ شهادت دانش چگونه زيستن
وي را در البهالي صفحات خويش محفوظ کرده است.
به نظر وي بزرگترين فضيلت ،اکتشاف در اسرار و رسيدن به حقيقت طبيعت بود .لذا او عاشق طبيعت
و شيفتهي درک ديالکتيک موجود در آن بود .براي هيپاتيا عشق به معني تحقيق و پژوهش در مورد اسرار
و مرزهاي بيپايان ،دستيابي به درک ديالکتيک و حقيقت آن و همچنين حل معماهاي ناشناختهي سير
تدريجي آن بود .او معتقد بود هر اندازه بتواند معماهاي ناشناخته در جهان طبيعت ،نجوم و گيتي را درک و
حل نموده و بدان اسرار پي ببرد به همان اندازه خواهد توانست به آزادي خويش نیز دست يابد.
ميتوان گفت که علوم فيزيک يکي از عرصههاي مورد عالقهي هيپاتيا بود که از طريق آن به درک ديالکتيک
موجود در طبيعت ميپرداخت .روش تحقيق و پژوهش او دربارهي طبيعت کام ً
ال از ذهنيتي ابژهـ سوبژگينمودن
يعني برتري پديدهاي بر پديدهي ديگر ،نگرش هيرارشيک و قدرتگرايي به دور بوده است .حتي هنگامي که
به کشف مواردي در طبيعت برميخورد يا اينکه به شناخت آن ميپرداخت با نگرشي آزاد ،فلسفي و علمي
بدان ميپرداخت .همچنين از نگرشي صرف پوزتيويستی برخوردار نبوده است.
هيپاتيا دانش و فلسفه را برگزيده بود ،نه به تابعيت درآمدن مردي و ازداوج با وي را

59

هيپاتيا از عالقهي وافري به انديشهي آزاد ،تحقيق و پژوهش در مورد مطالب نو و حل معماهاي ناشناختهي
در جهان طبيعت برخوردار بوده است .او در تمام طول عمر خويش به يافتن پاسخ به سؤاالت فلسفياي
که ذهن وي را مشغول ميکرد ،پرداخت .بنابر اسناد تاريخي ،رابطهي هيپاتيا با مردان رابطهاي دوستانه
بوده و در روابط خويش در مورد دانش ،فلسفه و پژوهش با آنها به بحث
او با فعاليتهاي
و مبادرت ميپرداخت .همچنين گفته ميشود که او با فيلسوفان منتخب و
خويش چهرهي كليسا
نامدار دوران خويش بيشتر مبادرت داشته است.
هيپاتيا از جمله زناني بود که با زيبايي خويش زبانزد خاص و عام به شمار را كه چگونه با پديدهي
ميرفتند .او هرگز خود را اسير زيبايي ظاهری خويش ننمود .زيرا نگرش وي قدرتگرايي آميخته
نسبت به زيبايي از طریق کسب علم و دانشي که در پيش گرفته بود تعريف گشته را هويدا ساخته
است .همچنين با ايدهاليزه
میشد .هيپاتيا در اين باره نيز ميگويد »:شما مردها بجزء خيره شدن به
نمودن دين در كليسا
بدن من چيز ديگري نميبينيد و نميفهميد».
مخالفت ورزیده؛ جهت
هيپاتيا در طول عمر خويش با نگرش جنسيتگراي مردساالر که صرف با
براندازی نقاب از چهرهی
ديد جنسي به زنان مينگرد ،مبارزه نمود .مبارزهي وي را نه تنها در نگرش
آن دسته از کسانی که
فلسفي بلکه در پيشبرد روابط وي با مردان را ميتوان مشاهده نموده و
واقعیات را منحرف نموده
سنجيد .در واقع هيپاتيا ،شخصيت ضعيفگي و زنانهاي را كه نظام مردساالر از و بسان روایتی برای مردم
زنان ساخته و آن را ازلي و ابدي تلقي ميسازد؛ با ارتقاء دادن سطح آگاهي ،شرح میدادند ،مبارزه
فرزانگي ،همچنين با تعمي 
ق بينش آزاديخواهي و فلسفي خويش ،سعی نموده است .در واقع او
واقعيت
توان
ي
م
كه
بود
حالي
در
اين
آورد.
عمل
کرد از این نگرش گذار به
اين عملكردهای کلیسا
مذكور در جامعهي يونان را كه زنان در آن بسر ميبردند و از هيچگونه را عملی جهت خدشهدار
موقعيتي برخوردار نبودند ،بيان نمود .به گونهاي كه زنان حتي شهروند نمودن هویت ،چهر ه و افكار
محسوب نميشدند .يعني موج ديدگاه جنسيتگراي مردساالر در تالش آزاديخواهان میداند .در
بود تا جامعهي يونان را در ميان درياي ذهنيت خويش ببلعد .پيدايش اصل او اشتباه نكرده بود.
فيلسوفاني نظير هيپاتيا را ميتوان آغاز مرحلهي گذار قلمداد نمود .همچنین زيرا آنچه روي ميداد تنها
جامعهی یونان به چنین فیلسوفانی نیاز معنوی داشت .در آن زمان جامعهي و تنها جهت به انحراف
يونان جامعهاي بسي بسته بوده ،يكي از نمونههاي بارز اين واقعيت نيز به درآوردن حقيقت بود .براي
چشم نخوردن هيچ دختري در ميان شاگردان پسر فيلسوف بزرگ هيپاتيا همين هم او كنكاش و
ميباشد .او از جمله بزرگ زناني بود كه هرگز در برابر قوانين و سنت ذهنيت جستجوهاي خويش را در
جنسيتگراي مردساالر سر تعظيم فرود نياورد و بيوقفه در راستاي كنكاش رابطه با دين ژرفتر نموده
و رسيدن به حقيقت و آزادي؛ مبارزهاش را ارتقاء داد .البته كه در جامعهاي و با ارائهي توجيهات علمي
گ بناهاي ساختار و سنت آن با ذهنيت جنسيتگرايي تنيده شدهاند ،براي برمالنمودن واقعيت،
كه سن 
زندگي براي زناني نظير هيپاتيا بسي دشوار بوده است .براي همين نيز بعيد بيوقفه تالش نمود .این در
نيست كه مورد هرگونه برخورد و رفتار غيرانساني ،تحقير و تمسخر قرار حالی بود که کسب و ارائهي
چنين تثبيتهايي موجب
گیرند.
آزردگی خاطر حاکم یونانی
سدهي چهارم؛ سدهي چالش و تنشهاي منسجم ديني
اسكندريه مهمترين شهري كه در سدهي چهارم شاهد صحنهي فروپاشي گشته و حیات هیپاتیا را به
امپراتوري روم بود ،به شمار میرود .سدهاي كه مسيحيت رواج يافته و خطر میانداخت.
مورد قبول اکثر مردم آنجا گشت .در اين مقطع زماني كه آن را مرحلهي
گذار مينامند؛ چالشهاي ديني در اسكندريه به درجهي اوج رسيده بود.
به عبارتي ديگر اسكندريه از نزدیک نظارهگر چالش و تنشهاي ديني و مذهبي مسيحیان ،يهودیان و
پاگانهای موجود در آن سده بوده است .سدهي چهارم سدهي تنش بین اديان تكخدايي و اديان چند
خدايي بوده است.
زنان نامدار
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ما تشبيه همديگر نيستيم ،آنچه ما را به هم ميرساند ،نقاط مشتركياند كه ما را از هم متمایز
میسازند .ما همه برابر و برادريم.
ً
شایان ذکر است كه هيپاتيا در جايي كه مركز چالشهاي ديني بوده ،زيسته است .اين مورد مستقيما با
دنياي چالشهايي كه او را به درياي فلسفه سوق داد ،مرتبط میباشد .اكثر پاگانها در نتيجهي مواجه گشتن
با هجوم و حمالت پيدر پي مرتد شده بودند؛ اما هيپاتيا هرگز رويگرداندن از دين خويش را نپذيرفت و
مصر بود .زیرا او به فلسفه و علم ايمان آورده بود .با اين تفاوت كه اين فيلسوف
در اتخاذ تصميم خويش
ّ
بزرگ از نگرشي جزمانديش برخوردار نبوده است.
در معنايي ديگر او مخالف جزمانديشي بوده است.
هيپاتيا معتقد بود كه بايد دين و جزمانديشي را از
هم متمايز نمود .برابري انسانها از جمالتي بود كه
در تمامي بحثهاي وي به گوش ميآمد .به عنوان
مثال ،شاگردان وي از نژاد و اعتقادات متفاوتي بودند
و بحثهاي چالشانگيز و مذهبي خارج از محيط
درس در ميان شاگردان نيز نفوذ كرده بود .هيپاتيا
به شاگردان خويش چنين ميگفت« :ما تشبيه
همديگر نيستيم ،آنچه ما را به هم ميرساند ،نقاط
مشتركياند كه ما را از هم متمایز میسازند .ما همه
برابر و برادريم» .او در چنين مواقعي موضع پولتيك
و اخالقي خويش را بدين شيوه بيان نموده است.
در مورد هيپاتيا نظرات مختلفي وجود دارند .بنا به
اين نظرات گفته ميشود كه هيپاتيا در قبال مسائل
اجتماعي و سیاسی بسيار زودرنج و درمانده بوده
است .ولي با نطقي كه به شاگردان خويش خطاب
كرده است در مييابيم كه اين نظرات چندان هم به
جا نبوده و نيستند .در آن زمان زنان از حق مشاركت
در مجالس برخوردار نبودهاند .ولي هيپاتيا اين قوانين
و مرزهاي تنيديده را در هم شكسته و در مجالس
مشاركت نموده و آزادانه نظرات خويش را بيان نموده است .اين رفتار هيپاتيا بهويژه در آن زمان كه ذهنيت
جنسيتگراي مردساالر سايهي خفقانآوري را بر جامع ه تحميل كرده را بايد همچون گامي نوين تفسير نمود.
او با فعاليتهاي خويش چهرهي كليسا را كه چگونه با پديدهي قدرتگرايي آميخته گشته است را هويدا
ساخته است .همچنين با ايدهاليزه نمودن دين در كليسا مخالفت ورزیده؛ جهت براندازی نقاب از چهرهیآن
دسته از کسانی که واقعیات را منحرف نموده و بسان روایتی برای مردم شرح میدادند ،مبارزه نموده است .در
واقع او اين عملكردهای کلیسا را عملی جهت خدشهدار نمودن هویت ،چهره و افكار آزاديخواهان میداند.
در اصل او اشتباه نكرده بود .زيرا آنچه روي ميداد تنها و تنها جهت به انحراف درآوردن حقيقت بود .براي
همين هم او كنكاش و جستجوهاي خويش را در رابطه با دين ژرفتر نموده و با ارائهي توجيهات علمي
براي برمالنمودن واقعيت ،بيوقفه تالش نمود .این در حالی بود که کسب و ارائهي چنين تثبيتهايي موجب
آزردگی خاطر حاکم یونانی گشته و حیات هیپاتیا را به خطر میانداخت.
بی شک هنگامي كه در اسكندريه بحث از علم و فلسفه به ميان ميآمد چشمپوشی از نقشی که هيپاتيا در
پیشرفت این شاخههای علمی ایفا نموده بود غیر ممکن میگشت.
هيپاتيا با اهميتدهي به پيشبرد منطق و افكار علمي ،تدريس شاگردانش و درسهايي كه به عموم مردم
ميآموخت ،ذهنيت نيروهاي قدرتگرا را خنثي نموده و فاقدمعنا ميساخت .راهبان نيز به اين واقعيت پيبرده
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بودند .ذهنيت جزمانديش و ارتجاعگرای موجود در اسكندريه ،در شخص هيپاتيا علم و فلسفه را مورد تهاجمات
و حمالت خويش قرار داده بود .هيپاتيا نيك به خطراتي كه در انتظار وي بودند ،پي برده بود .ولي با همهي اينها
او با ايمان به اعتقاد خويش و شهامت بينظيري كه داشت ،عرصهي مبارزه و رويارويي با حاكمان را تهی نکرده و
همچنان به فعاليتهاي خويش ادامه ميداد.
با همهي اين موارد جهت خاتمه دادن به اين مرحله پيدايش تئوريهاي گوناگون بسيار حائز اهميت مينمود .اين
بود كه حاكمان با در پيشگرفتن تئوري و پراكتيزهنمودن آنها ،هيپاتيا را مورد تهاجمات فكري خويش قرار داده
بودند .توطئه يكي از مشهورترین راهكارهايي بود که با توسل به آن جهت از میان برداشتن مخالفان بکارگرفته
میشد.
مرگ
در آن زمان اسکندريه از مراکز مهم مسيحيت بود و تفکرات ديگر با عنوان پاگانیست به شدت سرکوب ميشدند.
دانشهايي که هيپاتيا بر روي آنها کار ميکرد از ديد روحانيون براي مردم مضر و گمراه کننده بود و اينکه
يک زن به فلسفه و رياضيات بپردازد غيرقابل تحمل بود .هيپاتيا توسط «سيريل» اسقف شهر اسکندريه متهم به
جادوگري و توطئه عليه مسيحيت شد .در يکي از روزهاي ماه مارس سال  ۴۱۵ميالدي هنگامي که هيپاتيا از
کتابخانه اسکندريه باز ميگشت به کالسکهي وي حمله کردند و به طرز وحشيانهاي او را به قتل رسانده و سپس
جسدش را سوزاندند .نفوذ و قدرت کليسا مانع پيگرد و مجازات قاتالن هيپاتيا شد .پس از چندي وي توسط کليسا
به عنوان قديسه معرفي شد.

زنان نامدار

خاطرات گریال
دلیال چیا

رفاقتیعنیازخودگذشتگی...
لحظه لحظهی زندگی گریال سرشار از آزمون و تجارب است .تجاربی که هرگز نمیتوان سر کالس درس هیچ
آموزگاری آنها را کسب نموده و آموخت .گاها چنان خاطرههایی بر قلب زندگی آدمی حک میکنند که ردپایش
هیچ رنگ نمیبازد .در واقع گرما و شوق زندگی را میتوان در لحظاتی احساس نمود که در سختترین شرایط
زندگی ،با کمبود هرگونه امکانات مادی و دنیایی مملو از معنویات و انساندوستی به استقبال آیندهای قدم بر
میداری که خود آن را به رشتهی تحریر در میآوری .لذا هیجان ،شور و شوق زندگی گریال واقعیتیست که
خود باید آن را زیست .زیرا دنیای گریال ،دنیاییست که باید برای همگان تعریف و درک گردد .در غیراینصورت
چشمپوشی از آن نادیدگرفتن حقیقتیست که در حال فروغ است .اکنون به یاد روزهایی میافتم که در شاهو
بودیم .دقیقا روزهای سال  2010و حدود یکسال بود که در شاهو بودم .تقریبا به آشنایی الزمی جهت شناخت
منطقهی شاهو دست یافته بودیم .ما به صورت گروههای کوچکی تقسیم شده و بنا به برنامهریزی گروهیمان
جهت انجام وظیفه به امور فعالیتی میپرداختیم .همچنین هر لحظه خطر بروز جنگ با نیروهای رژیم ایران
ممکن بود .گسترش فعالیت ما در میان خلق موجب هراس و ناراحتی نیروهای ایران شده بود .البته هراس
رژیم از هویداشدن واقعیتی بود که واژگونگشته به خلقمان آموخته شده است .همچنان که همهروزه ایران با
روشهای از قبیل زهرچشمگرفتن ،ایجاد رعب و وحشت و ...در صدد ایجاد ممانعت جهت نرسیدن آوای مبارزهی
آزادیخواهی به گوش خلقمان است.
اوایل بهار سال  2010بود .با شماری از رفقا ،در حالی عازم یکی از مناطق زیبای شاهو میشدیم که تازه از
کمپهای زمستانی خارج شده و آذوقهی ما رو به پایان میرسید .در نتیجه بین گروه سه تن از رفقا داوطلبانه
برای تهیهی آذوقه به یکی از روستاهای منطقه رفتند .به دلیل تحرک نیروی سپاه در این فصل رفت و آمد
ما با زحمات فراوانی مواجه میگشت .زیرا دشمن با طرحریزی کمینهای پی در پی سعی به دام انداختن ما
میکرد .در همین ماموریتی که در فوق از آن ذکر شد ،رفقا در دام یکی از همان کمینها میافتند که در نتیجه
به درگیری بین رفقای ما و نیروهای سپاه پاسداران منجر میگردد .درگیری ساعتها طول میکشد .در طی
ساعتها درگیری بسیاری از نیروهای سپاه کشته و زخمی شده بودند .رفقا ضربهی مهلکی به نیروهای سپاه وارد
کرده بودند .در شرایط سخت هوا و اتمام مهمات رفقا در نتیجه یکی از رفقای ما زخمی یکی دیگر نیز به شهادت
میرسد .رفیق چیاکو روناهی در این درگیری به شهادت رسیده بود .بدون شک در فلسفهی آپویی شهادت از
جایگاه و منزلتی بس عظیم و واال برخوردار میباشد .ولی شهادت رفیق(چیا روناهی) برای هر یک از رفقا واقعهای
بسیار دلخراش و غمانگیز بود .در یک لحظه همهی خاطرات گذشته مانند جرقهای از جلوی چشمانم گذشتند.
لحظات ماالمال از خاطرات شیرین رفاقت را مرور کردم .زمستانی را با هم گذرانیدم که هر لحظهاش مملو بود از
رنج و احساس مسئولیتپذیری در قبال واالترین مقام دنیا یعنی رفاقت .روزهای سخت و لحظات دشوار زندگی
در عین حال که موجب پختگی و کسب تجربه میشود پایبندی خاصی نیز بین رفقایی که در کنار هم برای
رسیدن به یک هدف میجنگند ،ایجاد میکند .این مناسبات چنان موجب پایبندی میگردد که هیچ کس حاضر
نیست بدان پشت کند .مناسباتی که در آن خبری از ملکیت ،حسادت ،نفرت ،آزار ،خیانت ،فریب ،دروغ و ...هرگز
دیده نمیشود .پایبندی به ارزشهای اجتماعی و سوگندی که با خلق و شهدای راه آزادی بستهاند روز به روز
این مناسبات را مستحکمتر میکند .برای همین هم هیچ چیزی به اندازهی به شهادت رسیدن رفیقی ناگوار و
ناخوشایند نمینماید .بعد از رسیدن خبر شهادت رفیق(چیا روناهی) حس انتقامگیری از دشمن همهی رفقا را
در بر گرفت .همانطور که گفتم همهی رفقا از شهادت رفیق(چیا روناهی) متاثر شده بودند .سپس در میان گروه
برنامهریزی عملیات علیه نیروهای سپاه را آماده نموده و انتقام رفیق چیاکو را از نیروهای سپاه گرفتیم .سپس
به ناچار از آن مکانی که در آن توقف کرده بودیم ،تغییر مکان دادیم .از قلم نیفتد که در آن لحظات خصلت
فداکاری و ازخودگذشتگی رفقا مثالی کمنظیر بود .علیرغم همهی مشقت و زحمات راه و کمبود آذوقه ،در آخر
ادبی
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به مقصد خود رسیدیم .وقتی به کمپ دگر رفقا رسیدیم با استقبال گرمی که رفقا از ما کردند خستگی راه
ن ما رخت بربست.
از ت 
منطقهای که رفقا در آن سکونت داشتند یکی دیگر از مناطق زیبای سرزمینمان ،هورامان بود .خلق آن به
گویش خودشان یعنی هورامی تکلم میکنند .بدون شک بازگشایی چنان مناطقی برای حزبمان کار آسانی
نبود .شکستهای پی در پیای که در
اثر اشتباهات و عدم کفایت حزبهای
پیشین در این مناطق صورت گرفته
بودند موجب ناامیدی خلق از حزبهای
کورد شده بود .چنانکه با همان نگرش
نیز به حزب حیات آزاد کوردستان
مینگریستند .اعتماد خلق آنجا را جلب
کردن و حس مسئولیتپذیری خود
را در قبال آنها اثبات نمودن یکی از
اهداف اساسی ما بود .از سویی دیگر
رژیم اسالمی ایران با بسط و گسترش
دادن نهادهای بسیج بر آن است که این
مناطق را به پایگاه خیانتکاران مبدل
سازد .مزدورسازی و ضعیفهسازی یکی
از روشهای مخصوص نظام است که با متوسل شدن به آنها سعی در بیارزش و بیمعنا کردن حیات در
شرق کوردستان مینماید .عدم اعتماد خلق به یکدیگر به دلیل گسترش نهادهای بسیج موجب ژرفترشدن
حس ناامیدی و حاکم شدن هوای رعب و وحشت بر این مناطق میگشت .بیشک نه تنها سازماندهی کردن
حتی تهیه یک نان هم مشکالت و سختیهای خاص خود را دارد .حفظ روحیه انقالبیگری و رفاقت چنان
نیرومند بود که برای پشت سر نهادن همهی سختیها و دشواریها کافی بود .هیچ وقت رفیقی به دلیل
فزونی زحمات و شرایط سخت زندگی حتی غمی به ابرو نیارود .با شجاعت تمام جهت حفظ و صیانت از
آرمان شهدای راه آزادی و رسیدن به کوردستانی آزاد و ایرانی دموکراتیک از هیچ تالشی فروگذار نمیکردند.
بدینجهت این اعتقاد به پیروزی و آزادی بود که به همهی ما شوق و شور مبارزه میداد .علیرغم سختی و
مشقتهای زیادی که در سازماندهی خلق با آن مواجه میشدیم نیز رفقا هرگز یک لحظه دچار ناامیدی و
ق ما در شرق کوردستان در راه رسیدن به آزادی و
یأس نشدند .زیرا به این مقوله ایمان راسخ داشتند که خل 
دموکراسی از هیچ تالشی و دادن بدیلی دریغ نخواهد کرد .هکذا برگهای تاریخ خلقمان در شرق کوردستان
سرشار از جانفشانی و رشادتهایست که در طول تاریخ جهت رهائی از یوغ استبداد و صیانت از ارزشهای
اجتماعی مبارزه کردهاند .بنابراین همهی ما بر این امر واقف بودیم که مبارزه و شهادت در راه صیانت از این
ارزشها بامعناست.
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تقدیم به رهبرم
زمين از طرفي ساكت و خاموش و آنسوتر گرگهاي زنده ،كفتارهاي وحشي و روبههان مكار به جان
جهان افتادهاند؛ ميدرند ،ميخورند و نابود ميكنند .صداي ناله و گريه مادراني كه كودكان يتيمشان
را در دامنهاي پارهپارهشان قايم ميكنند و با سكوت مادراني كه جنازه فرزندان معصومشان را در بغل
گرفته و ساكت و خاموش ماندهاند ،كودكي معصوم كه موهاي بهخون غلطيده مادرش را از روي صورت
خونينش برميدارد و مادرش را صدا ميزند .تپش دل انسانهايي كه از حقيقتشان در هراساند.
ديگر از آسمان ،بهجاي باران رحمت و بركت ،قطرههاي خوني كه نشانه مرگ و انسانستیزی ميبارد.
اما همه اينها در پشت درهاي بسته و پردههاي سياه و كور...
در روزگاري كه انسان از انسانيت بهدور و از عشق و اميد خبري نبود و جاي اين را كين و نفرت،
ترس ،پليدي و مرگ گرفته بود؛ درخت زندگي برگهاي محبتش ريخته شده بود ،تنها چوبي خشك و
لخت و عريان و مرده مانده بود كه درخت ديگر درخت نبود؛ آن زمان كه سايه ابرهاي سياه ،سيماي
زمين را بهمانند چادري سياه پوشانيده بود؛ در اين هنگام مادري زير آن درخت خشكيده از درد بهخود
ميغلطيد .قطرههاي عرق روي صورتش سرد و همانند شبنم ،صورتش را پوشانيده و بر زمين ميچكيد.
چروكهاي صورت و دستش هر كدام قصهاي داشتند؛ انگار غصه سرزمين را خورده بود .چشمانش نور
اميد داشت .انگار اشعههاي خورشيدي كه سالهاست زير ابرهاي سياه است در چشمانش ديده ميشد.
همچنان درد ميكشيد و نااميد ،خاموش و ساكت .زمين همانند سراب تاريكي بود كه حتي اشعهاي
كوچك از نور ديده نميشد .اما آن مادر ...آيا او هم آخرين لحظههاي اميدهايش را سپري مينمود ،كه
او هم به جمع ديگران خواهد رفت؟ ناگهان صداي ناله بلند شد و همراه اين ناله ،صداي گريه نوزادي
به گوش رسيد كه گويا ميگفت چرا مرا به دنيا آوردي؟ دنياآوردنم گناه است! اگر دنيايي زيبا براي من
مهيا نكردهايد ،چرا مرا به دنيا آورديد؟
و آنزمان بود ...كودك قسم خورد! اگر برايم چنين دنيايي درست نكرديد ،اما من براي نوزادان آينده
جهان درست خواهم نمود.
هر چيز به حركت درآمده بود .پنجرههاي خان ه باز شدند؛ فريادهايي كه در درون انسانها النه كرده و
خفه شده بودند ،ولوله سرداده و سر كشيدند؛ و ديگر هر كسي گفت من انسانم من كوردم.
چشمههايي كه خشكيده بودند جاري شدند؛ درخت اميد از نو زنده شد .اين فرياد كودك كه همچون
رعد و برق ،ابرها را گسست ،ديوارهاي بلند و ضخيم را خراشيد و ويران كرد .خورشيد ،اشعههايش را
به زمين رسانده و نور اميدش را به زمين و زمينيها رسانيد.
خوناشامان سعی کردند با کشیدن نقشههای مرگبارشان ما را از دیدن این روشنایی محروم ساخته و
امید فرزندان کوردستان را به یأس مبدل سازند.
اما غافل از آنکه در دل هر یک از این فرزندان درخت امید ریشه دوانیده تا آسمان قد کشیده است.
در دست هر یک از آنها دانهی محبت و عشق جوانه زده و تا عمق خاک وطن نفوذ کرده است .زیرا
انسانها آموختند كه انسانند و بايد آزاد باشند و هیچ کس قادر نخواهد بود مسیر این واقعیت را بر
خالف این ادعا تغییر دهد.
زيالن پهپوله
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